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1. INTRODUCCIÓ I FASES D’ACTUACIÓ 
 
El present “Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau” al TM d’Igualada és un encàrrec 
de l’ajuntament d’Igualada amb l’objectiu principal de definir les actuacions necessàries per executar el tram d’Anella Verda 
situat entre l’escola Dolors Martí i la carretera de les Maioles com a infraestructura d’accessibilitat reservada al trànsit de vianants 
i bicicletes. Aquest nou tram d’Anella Verda discorre per traces de camí existents en diferents graus de conservació i 
característiques tal com s’explicarà més endavant. 
 
A fi i a efecte d’assegurar una continuïtat adequada, el projecte inclou la connexió amb el tram existent d’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles. Aquesta connexió requereix la formació d’un sistema de rampes de connexió en el marge de la carretera 
així com l’adaptació d’aquesta amb la trama urbana per a la formació d’un pas de vianants. Actuacions definides en el la Fase 2 
del present projecte amb la possibilitat de licitació independent a fi i a efecte de facilitar la seva tramitació en coordinació amb la 
Diputació de Barcelona com a administració titular de la carretera. 
 
2. ABAST I DELIMITACIÓ DEL PROJECTE 
 
L’àmbit del projecte presenta múltiples problemàtiques funcionals, ambientals i paisatgístiques que llur anàlisi i arranjament no 
ha quedat inclòs en el present projecte d’acord la definició de l’abast de l’encàrrec dels treballs. En conseqüència l’abast del 
projecte es limita estrictament a la definició de la infraestructura d’accessibilitat o vial. Si que s’han definit les obres de drenatge 
necessàries i les mínimes actuacions d’integració ambiental i paisatgística del camí, necessàries per a la sutura dels moviments 
de terra previstos i evitar l’erosió del sòl sense cobertura vegetal.  
 
En un futur, l’àmbit serà objecte de diferents actuacions de restauració ambiental i paisatgística a càrrec de l’ajuntament que 
completaran les actuacions del present projecte 
 
 
3. DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
3.1. Identificació i objecte del Projecte 
 

Projecte: Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Referència administrativa: 2021.0000027/1 

Ús característic: Espai lliure públic 

Tipus d’intervenció: Projecte d’urbanització. Obres complementàries 
Camí de 1.140,49 m de longitud i una amplada de 3m 

Emplaçament i accessos a l’obra Guixera de Can Masarnau. 
Accessos a l’obra: 
Des de l’Avinguda Mestre Montaner entrant per l’accés de l’escola Dolors Martí 
Des del Carrer Parlament de Catalunya entrant pel camí de Can Masarnau 
Des de la Carretera BV-1031 a l’alçada del Carrer Doctor Botet 

Municipi: Igualada, comarca de l’Anoia 

 
3.2. Agents del Projecte 
 

Promotor Ajuntament d’Igualada ( codi ens: 810220002) 
CIF: P0810100H. Adreça: Plaça Ajuntament, 1 08700-Igualada 

Autor del projecte Pere Massó Suaz. Arquitecte número col·legiat: 53031-1 
CIF: 46230085 Q. Adreça: Carrer Aribau 252, 5-2  Barcelona 08006 

 
3.3. Relació de documents complementaris o projectes parcials 
 

Estudi de seguretat i salut Pere Massó Suaz. Arquitecte Número col·legiat: 53031-1 
CIF: 46230085 Q. Adreça: Carrer Aribau 252, 5-2  Barcelona 08006 

 
3.4. Topografia i dades de partida 
 
El tram entre l’escola Dolors Martí i el camí de la riera de Can Masarnau s’ha realitzat un aixecat integra mentre que el tram que 
va de la riera de Can Masarnau fins a la connexió amb la carretera de les Maioles (BV-1031) s’ha recollit un aixecament topogràfic 
aportat per l’ajuntament d’Igualada 
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3.5. Estudi geotècnic 
 
Considerant que les actuacions previstes tenen el caràcter d’obres d’urbanització i no resulten incloses en el CTE ni en la 
LOE, que no es preveuen estructures d’importància i la poca profunditat de les excavacions de rases s’ha estimat innecessària 
la redacció d’un estudi geotècnic en els termes que estableix el punt 3 de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. Considerant el terreny format per margues i guixos, s’han fixat unes característiques mínimes del 
terreny i dels materials en base al reconeixement visual del terreny i la Guia de fonamentació en obres de carretera, tal com 
queda indicat en l’annex de càlculs dels elements de contenció. Així mateix es subratlla que s’ha considerat que la fonamentació 
dels murs de gabions es realitzarà en terreny natural i en cap cas sobre materials de reblert. 
 
3.6. Localització  
 
El projecte es situa al nord est del municipi, en el barri de les Comes. De est a oest el camí es localitza de la següent manera. 
S’inicia a l’esplanada no urbanitzada situada a ponent de l’escola Dolors Martí que s’hi accedeix des de l’avinguda de Catalunya 
a l’alçada del Carrer de les Comes. Des d’aquí el camí s’enfila seguint una rampa el camí existent fins arribar al Camí de la Font 
de Can Masarnau. La Via Verda integra un tram descendent d’aquest camí fins a trobar amb un corriol que porta fins a la 
carretera de la Maioles.  
 

 
En vermell el tram de projecte i en taronja els trams d’Anella Verda urbanitzats. Font: web de l’ICGC i elaboració pròpia.  
 
 
 

 
Localització. Font: web de l’ICGC.   
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4. PROJECTE MUNICIPAL D’ANELLA VERDA. TRAMS 
 
L’Anella Verda d’Igualada és un projecte municipal que té els següents objectius 

 Dissenyar un Cinturó Verd per la ciutat d'Igualada, aconseguint un espai natural de qualitat. 
 Garantir la connectivitat paisatgística, ecològica i social en un entorn altament urbanitzat i que suporta el pas de 

diverses infraestructures de transport que fragmenten el territori. 
 Establir un sistema de parcs i espais oberts periurbans que funcioni en xarxa, apte per la realització d'activitats d'oci 

respectuoses amb el medi ambient. 
 Mantenir els elements i activitats que doten d'identitat el lloc. 
 Una vegada que la xarxa de camins es completi, l'Anella formarà un continu que es podrà recorre còmodament a 

peu o en bicicleta. 
 Adequar uns espais actualment infrautilitzats i apropar-los als ciutadans perquè els puguin utilitzar 

 

 
Mapa de l’Anella Verda d’Igualada. Font: Ajuntament d’Igualada 
 
El present projecte constitueix un tram del conjunt de l’Anella, d’uns 1,14 Km (1.140,486 m) i s’insereix en el tram d’Anella 
Guixeres de 13.11 Km. Presenta diferents subtrams que es descriuen en el capítol estat actual que són els següents: 

 Escola Dolors Martí-Camí de Can Masarnau 
 Camí de Can Masarnau- Connexió Maioles 
 Connexió Maioles 

 
 
5. PLANEJAMENT INCIDENT I COHERENCIA DEL PROJECTE 
 
5.1. Relació d’instruments urbanístics incidents 
 
Els instruments d’ordenació territorial i urbanística vigents que incideixen en l’àmbit del projecte són els següents: 

 El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), el qual va ser aprovat definitivament el 16 de setembre 
de 2008 pel Govern de Catalunya. 

 El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques el 19 de desembre de 2008, i publicat al DOGC de 9 de febrer de 2009.  

 El Text Refós del Pla General d’Ordenació urbana del municipi d’Igualada, aprovat el 15/06/2005. 
 El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN, en endavant) i la Xarxa Natura 2000. 
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El tram de l’Anella Verda objecte del present projecte es troba dibuixat en el Text Refós del Pla General d’Ordenació urbana del 
municipi d’Igualada (POUM). Transcorre en la majoria del seu recorregut en sòl urbà qualificat com a Sistema de parcs i jardins 
(clau 2) amb l’excepció del tram més alt que es troba en sòl no urbanitzable Forestal (clau 24) que s’integra en el Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) com a categoria de sòls de protecció territorial, d’interès agrari i/o paisatgístic. 
 

 
Delimitació del projecte sobre l’ordenació urbanística de l’àmbit. Font: Elaboració pròpia 
 
5.2. PTPCC 
 
D’acord amb la ordenació del PTPCC, l’espai situat entre el sòl urbà,  l’autovia i el camí de la Font de Can Masarnau es situa 
sobre sòls que conformen el sistema d’espais oberts amb categoria de sòls de protecció territorial, d’interès agrari i/o 
paisatgístic tal com s’observa en el plànol següent: 
 

 
 

 
 
L’article 2.9 (sòl de protecció territorial: regulació) de la Normativa del PTPCC estableix que aquesta categoria de sòl resta 
subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) i a les condicions 
que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sol de protecció territorial que s’especifiquen 
a la memòria del Pla.  
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Així mateix s’ha de tenir en compte les recomanacions que s’estableixen en l’apartat 3 del mateix article, en que per a les 
infraestructures emparades per la legislació sectorial cal seguir diferents recomanacions referides al tipus d’intervenció que 
estableix l’article 2.5.  
 
Amb tot això la coherència de l’Anella Verda amb el PTPCC es justifica de la següent manera: 

 El tram de l’Anella Verda del projecte es traça sobre camins o corriols existents. 
 D’acord el punt 4 de l’article 47 del TRLUC, el SNU pot ser objecte d’actuacions especifiques per a destinar-lo a les 

activitats o els equipaments d’interès públic que hagin d’emplaçar-se en el medi rural. A aquest efecte inclou les 
infraestructures d’accessibilitat  

 D’acord l’article 2.5 (Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts) de la Normativa del PTPCC, cal 
considerar l’Anella Verda com una intervenció del tipus A (que aporta qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic) atès 
que s’inclou, com a instal·lació o infraestructura de valorització del medi natural,  en la descripció genèrica següent 
que defineix l’article; La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les 
edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural, 
les instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. En conseqüència i d’acord el punt 3a 
de l’article 2.9 la seva implantació és autoritzable d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai. 

 L’Anella Verda, no s’inclou en cap pla sectorial, tanmateix és compatible i potencia (en el context de periurbà) la 
preservació dels valors que han motivat la classificació dels sòls de protecció territorial o d’interès agrari i/o paisatgístic. 
Això és als terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris i també als terrenys que per estar molt poc 
contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla, com espai  no urbanitzats estructuradors 
de l’ordenació del territori. 

 
5.3. PDUCO 
 
El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques el 19 de desembre de 2008, i publicat al DOGC de 9 de febrer de 2009. Aquest document preveu per l’àmbit del 
projecte el Parc de les Guixeres (segons el plànol 05.Projectes estratègics), definit com a Projecte d’espai lliure 
supramunicipal estratègic número 10. L’Anella Verda com infraestructura d’accessibilitat resulta compatible en aquesta 
previsió. 
 
5.4. POUM 
 
En l’annex corresponent a la present memòria s’adjunten els plànols d’ordenació urbanística del POUM que corraboren el plànol 
de situació urbanística del projecte. Com ja s’ha comentat, el camí transcorre en la majoria del seu recorregut en sòl urbà 
qualificat com a Sistema de parcs i jardins (clau 2) amb l’excepció del tram més alt que es troba en sòl no urbanitzable Forestal 
(clau 24) que s’integra en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) com a categoria de sòls de protecció 
territorial, d’interès agrari i/o paisatgístic.  
 
La coherència de l’Anella Verda amb els usos previstos per a la clau 2 i clau 24 es justifiquen de la següent manera: 

 L’Anella Verda és una infraestructura d’accessibilitat que connecta un sistema d’espais lliures destinats a l’esbarjo, el 
lleure i esport que queda integrada al sistema urbanístic d’espais lliures públics en els termes que estableix l’article 34 
del TRLUC. També  

 L’Anella Verda funciona i s’integra en un sistema de parcs i jardins urbans destinats a l’esplai de la població en el 
termes que estableix l’article 67 de la Normativa del POUM. 

 L’Anella Verda és compatible amb la categoria d’ús pel SNU de clau 24 (Forestal) atès que s’ha de considerar com a 
una infraestructura i instal·lació  d’interès públic en els trenes que recull l’article 87 de la Normativa del POUM 

 
5.5. Espais PEIN, Xarxa Natura 2000 i altres 
 
L’àmbit del Projecte no s’inclou directament a cap espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) ni a la xarxa Natura 2000. 
Tampoc s’identifiquen forests d’utilitat pública, ni espais inclosos als inventaris d’espais d’interès geològic i de zones humides 
de Catalunya. Tanmateix s’indica que a les proximitats, es troben els següents espais naturals protegits: 

 Sistema Prelitoral-Central. Espai inclòs en el PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (Codi ES5110015, ZEC i ZEPA). Comprèn 
una superfície total de 19.681 ha, de les quals unes 653 ha es situen entre els municipis de Carme, Orpí i Santa 
Margarida de Montbui. 

 Valls de l’Anoia. Espai natural inclòs en el PEIN, i que forma part de la Xarxa Natura 2000 (ES5110018); comprèn una 
superfície total de 4.097,5 ha, i inclou els terrenys forestals situats a l’est del nucli de La Pobla de Claramunt. 

 
D’altra banda, proper al tram final de la riera de Castellolí, es troba l’espai d’interès geològic Sant Procopi-els Mollons. Aquest 
espai correspon a un Escull Eocè complet, desenvolupat damunt de gresos d’origen deltaic, el qual constitueix un bon registre 
dels mars de clima tropical que ocupaven bona part de la Catalunya central a l’Eocè. Comprèn una superfície de 310,1 ha. 
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6. IDENTIFICACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE L’ÀMBIT  
 
En annex a la present memòria d’identificació del Patrimoni cultural de l’àmbit del projecte per determinar una possible afecció 
d’algun element cultural s’ha trobat que el projecte afecta la delimitació de l’àmbit del jaciment arqueològic Guixera Can 
Masarnau que es defineix en el geoportal del Patrimoni cultural de Catalunya. En aquest mapa s’observa que l’àmbit principal 
del jaciment es troba en el cim del turó que corona aquesta zona de la guixera i que el camí existent que discorre per la vessant 
sud cavalca sobre la delimitació d’un àmbit secundari. 
 
D’acord les consultes realitzades, aquest jaciment no es troba declarat com a BCIL o BCIN ni s’inclou en cap altre nivell de 
protecció definit en Pla especial de protecció i conservació del Patrimoni arquitectònic catàleg d’Igualada, a on es defineix el 
Nivell de protecció 5 per les àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA). 
 
El projecte pren les següents mesures preventives i proactives: 

 Evitar definir obres o actuacions que requereixin moviments de terres no superficials i que puguin afectar aquest 
jaciment.  

 Preveure i valorar un seguiment arqueològic durant els treballs en els entorns del jaciment. 
 Recomanar que el projecte d’Anella Verda general defineixi una intervenció arqueològica per aquest jaciment i pels 

altres que puguin trobar-se en l’àmbit d’influència de la seva traça de manera que aquest patrimoni cultural pugui ser 
incorporat com a valor funcional de l’Anella Verda conjuntament amb els valors paisatgístics i naturals. 

 
 
7. ESTAT ACTUAL 
 
7.1. Estat de conservació i característiques del camí actual 
 
L’Anella Verda segueix la traça del camí existent amb l’excepció de la connexió de les Maioles en que la nova rampa es defineix 
sobre terrenys naturals. El camí existent presenta diferents característiques i estats de conservació. A continuació es presenta 
un quadre resum de l’estat dels ferms i del terreny de base del camí projectat. 
 

Tram i PK Ferms, sòls i esplanades existents 
Tram 1 Del 0 al 0+46,532 Terreny natural 

Del 0+46,532 al 0+163,945 Paviment de formigó  
Del 0+163,945 al 0+425,538 Restes de paviment granular en mal estat o erosionat 
Del 0+425,538 al 0+656,073 Base granular en bon estat 
Del 0+656,073 al 0+709,912 Paviment de formigó 

Tram 2 Del 0+709,912 al 1+072,072 Corriol i terreny compactat 
Tram 3 Del 1+072,072 al 1+140,486 Terreny natural 

 
7.2. Descripció general de l’estat actual 
 
Esplanada escola Dolors Martí 

 

Punt de connexió amb la vorera exterior de l’aparcament de 
l’escola. Punt inicial del projecte. El camí prolongarà la vorera 

 Esplanada existent pavimentada parcialment amb una llosa de 
formigó. S’observa el seu aterrament degut als sediments 
d`erosió dels talussos de les Guixeres 
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Rampa de formigó 
 

Rampa de formigó amb un pendent superior al 20%. S’observa a 
l’esquerra la senyalització de la línia de gas.  

 Final superior de la rampa. S’observa com el talús cavalca sobre 
el paviment i la falta d’algun sistema de control de l’escorrentiu 

 
Camí de pujada 

 

 
Vista en sentit contrari. Després de la rampa, el camí, presenta 
un mal estat de conservació amb pèrdua del ferm.  

 Imatge a on s’observa la mota de protecció del talús inferior 
respecte l’escorrentiu. El camí es transforma en un corriol. 

 
 

 
Imatge del mal estat del camí   Desdoblament del camí. En aquest àmbit es preveu la creació de 

l’espai del mirador de la Tossa de Montbui. 
Camí de baixada 

 

 
En les cotes planes i de baixada el camí millora el seu estat de 
manera significativa  

 Imatge a on s’observa el canvi de rasant en direcció al camí de 
Can Masarnau. 
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Camí de Can Masarnau 
 

Camí de Can Masarnau en direcció ascendent  Punt d’entrada a l’esplanada d’inici. . 
 
Esplanada d’inici tram Camí de Can Masarnau- Connexió Maioles 

 

 

 
Inici del tram des de el camí de Can Masarnau amb una 
esplanada. Al fons s’observa com es perd la continuïtat del bosc 

 Visió de l’esplanada en un procés de recuperació ambiental i amb 
signes d’erosió del sòl. . 

 
Corriol del bosc 

 

 
Imatge del corriol del bosc en formació d’alzinar amb pins  S’observa que en general el corriol es troba a una certa distància 

del peu del talús . 
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Connexió Maioles. Corriol existent 
 

En les cotes planes i de baixada el camí millora el seu estat de 
manera significativa  

 Imatge a on s’observa el canvi de rasant en direcció al camí de 
Can Masarnau. 

 
La carretera de les Maioles 

 
Creuament de la carretera de les Maioles amb el Carrer Doctor Botet. A la dreta s’observa el tram de l’Anella Verda amb paviment
de color vermell que el Tram de projecte té com objectiu connectar.  
 
 
8. IDENTIFCACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE L’ÀMBIT. JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAN MASARNAU 
 
Annex a la present memòria s’identifiquen els elements del patrimoni cultural declarat que es troben en l’àmbit del projecte i les 
mesures preventives a la seva afectació que s’han adoptat. En l’àmbit de projecte s’ha identificat el jaciment arqueològic de 
Can Masarnau. Aquest no es troba declarat com a BCIL o BCIN ni en cap altre nivell de protecció definit en Pla especial de 
protecció i conservació del Patrimoni arquitectònic catàleg d’Igualada, a on es defineix el Nivell de protecció 5 per les àrees 
d’Expectativa Arqueològica (AEA). 
 
La delimitació del jaciment Guixera de Can Masarnau afecta l’Anella Verda aproximadament entre el Pk 0+405 al Pk 0+455 fet 
que fa incorporar les següents mesures preventives i altres: 

 Evitar definir obres o actuacions que requereixin moviments de terres no superficials i que puguin afectar aquest 
jaciment. En el tram afectat la secció del ferm proposada no preveu cap millora de l’esplanada atès que ja existeix una 
base en bon estat. Aquest tram es preveu la formació d’una llosa de formigó de 15cm previ reperfilat superficial de la 
base existent. 

 Preveure i valorar un seguiment arqueològic durant els treballs en els entorns del jaciment. 
 Recomanar que el projecte d’Anella Verda general defineixi una intervenció arqueològica per aquest jaciment i pels 

altres que puguin trobar-se en l’àmbit d’influència de la seva traça de manera que aquest patrimoni cultural pugui ser 
incorporat com a valor funcional de l’Anella Verda conjuntament amb els valors paisatgístics i naturals. 
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9. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
9.1. Fases i trams de projecte 
 
El projecte té una longitud total d’uns 1140m i es divideix segons els trams següents. Així mateix, degut a que les actuacions de 
connexió amb el tram d’Anella Verda de la carretera de les Maioles afecten terrenys de titularitat de la Diputació de Barcelona 
(titular de la carretera BV-1031), es delimita la Fase 2 a fi i a efecte de facilitar la tramitació del projecte. En el quadre següent 
es resumeixen les dades principals en relació a la segmentació en trams i fases. 
 
Trams i PK Longitud Fases d’obra 

Tram 1 Del 0 al 
0+0+709,912 

De l’escola fins el camí de Can Masarnau 
(aquest útlim inclòs) 

709,912 ml Fase 1 Anella Verda Guixera Can 
Masarnau 

Tram 2 Del 0+709,912 al 
1+072,072 

Des del camí de Can Masarnau fins la 
connexió amb la carretera de les Maioles 

362,160 ml 

Tram 3 Del 1+072,072 al 
1+140,486 

La Connexió amb l’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles 

88,977 ml Fase 2  Connexió Anella Verda 
Carretera Maioles ( BV-1031) 

 
La superfície de la Fase 1 (Anella Verda Guixera Can Masarnau) és de 6.635 m2 (1072,072ml) i de la de la Fase 2 (Connexió 
Anella Verda Carretera Maioles BV-1031) de 2.778 m2 1 (68,414ml ) amb un total de 9.413 m2 
 
9.2. Criteris generals: 
 

 En els trams en fort pendent longitudial es proposa definir el camí amb una llosa de formigó. Atès que el tram amb 
forts pendents correspon al que va de l’escola fins el camí de Can Masarnau ( tram 1), s’extén aquest tipus de paviment, 
en altres trams més plans, per unificar la solució constructiva en la totalitat del tram. El paviment de formigó de nova 
construcció permet inetegrar els paviments que es conserven que també són de formigó. Aquests trams a conservar 
són els de l’esplanada de l’escola i el tram que discorre pel camí de Can Masarnau 

 Per remarcar i senyalitzar la traça de l’Anella Verda en els trams de paviment de formigó que es conserven, es planteja 
realitzar-hi un tenyit amb sulfat de ferro. Es proposa extendre aquest tractament al paviment de nova creació en la 
resta de paviments de formigó de la Fase 1. 

 El tram 2 entre el Camí de Can Masarnau i la connexió amb l’Anella Verda de la carreretera de les Maioles es proposa 
formar un camí de sauló estabilitzat al 3% amb ciment, atès que presenta una rasant amb pendents més suaus però 
per sobre del 2% (s’estima que l’estabilitat del sauló enfront l’erosió per l’escorrentiu només es garanteix per pendents 
de com màxim el 2%). 

 Es proposa incorporar o definir algun espai singular en el recorregut que permeti pautar l’itinerari en cada tram. En el 
tram 1 es proposa la creació del mirador de la Tossa de Montbui i en el tram 2 es propsa la configuració d’un clar o 
prat en l’esplanda situada a l’inici del tram amb el nom de Prat de Masarnau. 

 Es defineix la connexió amb l’Anella Verda de la carretera de les Maioles (Fase 2) com una fase d’obra independent. 
Aquest tram correspon a la formació de les rampes d’accés a la carretera i a les actuacions d’adaptació de les voreres 
i de la senyalització per un creuement de la carretera adequat. 

 Es proposa definir un únic sistema de contenció de terres amb gabions, apte per tots els trams i que a la vegada faciliti 
la seva aplicació com a sistema de barrera i control de l’accés irregular de vehicles motoritzats. 

 Es definiex un sistema de regulació de l’escorrentiu format per una cuneta en terres en general i en els trams amb 
major risc d’erosió reforçar-ho amb un aterrasament de la rasant amb petites barreres vegetals i amb un traçat del 
camí que minimitzi laseva vulnerabilitat. 

 
9.3. Actuacions principals de projecte 
 

a. Prolongació de la vorera existent enfront de l’escola Dolors Martí amb un terraplenat de terres contingut per un petit 
mur de gabions fins a trobar la plataforma de formigó existent. 

b. Sutura d’integració de tots els marges afectats pels moviments de terra mitjançant estesa de 15 cm de terra vegetal i 
hidrosembra 

c. Regularització de la vora exterior de la llosa de formigó de l’esplanada de l’aparcament per a la formació pel pas de 
l’Anella Verda. La franja de 3m d’amplada qiue configura el camí que es tenyeix amb sulfat de ferro 

d. Formació d’una bassa de retenció de sediments al peu de la rampa de formigó existent i ziga-zaga de l’anella per 
desviar-los i delimitació de l’inici de la rampa amb un mur baix de gabions com a mesura de regulació de l’accés del 
trànsit motoritzat. 

                                                                 
1 Aquesta superfície inclou les motes de terres de formació de la clariana o prat Masarnau que permet reubicar les terres 
d’excavació resultants de la formació de les rampes de connexió amb el tram d’Anella Verda de la carretera de les Maioles 
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e. Instal.lació de pilones fixes i extraibles en tots els punts de connexió amb la xarxa viària general amb la 
senyaliutzació de la prohibició de circular vehicles excepte bicicletes 

f. Conservació de la rampa existent, previ tall de disc de serra, enderroc d’una banda a tocar del talús per a la formació 
d’una cuneta de terres i tenyit del paviment conservat. 

g. Formació d’un sistema de terrasses formades amb petits elements de contenció d’entramat vegetal de rehgulació de 
l’aigua i els sediments en la capçalera de la rampa d’inici. 

h. Formació d’un nou afermat amb una cuneta de terres a la banda del talús fins al camí de Can Masarnau amb la 
reposició de l’esplanada mitjançant sòls seleccionats en el tram inicial i només amb un reperfilat de la base existent a 
partir del tram situat a la part alta a on s’observa un millor estat de conservació del paviment. 

i. Formació de l’espai mirador de la Tossa de Montbui mitjanánt una plataforma sensiblement plana i pavimentada amb 
sauló estabilitzat. La plataforma es conté amb una fila de gabions a la banda exterior. Instal.lació d’un marc 
paisatgístic panoràmic d’acer corten. 

j. Tenyit amb sulfat de ferro d’una franja de 3m separada amb un tall de disc de serra en el tram del Camí de Can 
Masarnau que s’integra a l’Anella Verda. 

k. Adequació dels encontres amb el camí de Can Masarnau mitjançant línies de gabions, una línia de pilones i la 
senyalització de prohibició de circulació de vehicles excepte bicicletes 

l. Nou afermat del camí del bosc mitjanánt sauló estabilitzat amb ciment al 3% 
m. Tàlvegs de pas transversal de l’escorrentiu formats amb formigó 
n. Formació d’un espai singular en l’àmbit de l’esplanada de l’inici de tram delimitada amb gabions i motes de terra 

prcedents dels desmunts necessaris per a la formació de les rampes d’enllaç amb el tram de l’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles 

o. Formació d’un sistema de rampes amb un pendent menor a l’11% de connexió a tram de l’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles i d’una escala adaptada. 

p. Adaptació de les voreres de la Carretera de les Maioloes i del Carrer Doctor Botet i nova senyalització per a la 
continuitat de l’Anella Verda i la seva connexió amb els itineraris de vianants urbans. 

 
 
10. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La justificació de la solució adoptada s’exposa en els capítols de la present memòria i en els seus annexes 
 
 
11. ACCESSIBILITAT 
 
El present projecte es desenvolupa en un espai natural 2 i recull les disposicions del l’article 9 del Llei 13/2014 sobre les 
condicions d’accessibilitat en aquests espais, resultant la previsió d’itineraris de vianants i serveis accessibles molt limitada degut 
a la topografia de l’àmbit i el requeriment de buscar un equilibri entre el respecte al medi ambient amb el dret de totes les 
persones a gaudir de la natura. En aquest sentit s’indica el següent: 

 En el tram 1 es troben trams amb pendents de l’ordre del 20% en traces de camí consolidades. L’orografia de les 
vessants de la guixera fan que una reducció significativa del pendent no es pugui resoldre sense aplicar fortes 
adaptacions topogràfiques. 

 La connexió amb el tram de l’Anella Verda de la carretera de les Maioles es resol amb rampes amb pendent <11% 
inferior al pendent al pendent existent en l’accés pel camí de Can Masarnau que és de l’ordre del 12,5%. Per assolir 
aquest pendent de l’11% es requereixen uns moviments de terra de gairebé 1000 m3 i la construcció d’una línia de 
contenció de terres de 28ml. Solució que s’estima tècnicament viable i equilibrada en relació a la seva situació. 

 Es complementa el sistema de rampes assenyalat amb una escala adaptada d’acord el punt 1.2.4 de l’annex 1 del 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, en el màxim grau possible tal com s’exposa en el quadre següent: 

 
Requisits d’una escala adaptada  Compliment 
L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. SI 
Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i en escales en 
projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de 
la cara interior. 

SI 

El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats. SI 
El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,20 m. SI 

                                                                 
2 Tot i que la major part de l’àmbit es situa en sòl urbà i en sistema de parcs i jardins, el destí dels usos previstos cal assimilar-
lo als dels espais naturals situats en sòl no urbanitzable. Així mateix cal considerar l’Anella Verda com un itinerari de vianants 
senyalitzat a la natura que constitueixen un equipament municipal o en formen part tal com es defineix en l’article 6 de la Llei 
13/2014. 
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L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat on s'uneix 
amb l'alçària. 

SI 

Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. SI 
Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 
m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual 
o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 
paraments verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a 
l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram 
d'escala. 

SI 

L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un 
nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

No pertoca 

Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin possibles accidents 
a persones amb visió parcial o ceguesa 

No pertoca 

 
En relació al compliment de l’Ordre TMA/851/2021 cal considerar que els espais a on es desenvolupa l’Anella Verda com naturals 
i per tant queden fora del espais considerats com a urbanitzats tal com es defineix en l’article 3 d’aquesta Ordre. En 
conseqüència, el tram d’Anella Verda objecte del present projecte,  no resultaria inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquest document 
tècnic. 
 
El marc Normatiu considerat el següent: 

1. Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats que deroga l’Ordre 
VIV/561/2010 Condicions bàsiques d'accessibilitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats 

2. Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat que deroga la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el Decret legislatiu 6/1994, del 13 de juliol. 

3. Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de 
les persones amb discapacitat  

4. Llei 51/2003 de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal per a les persones 
amb discapacitat. 

5. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 

 
 
12. SERVEIS AFECTATS 
 
D’acord a les dades disponibles de les xarxes de serveis soterrats, les úniques afectacions als serveis són les derivades de les 
noves escomeses i de l’adaptació de les diferents instal·lacions indicades en els plànols. El projecte preveu la realització de 
diverses cales de localització de serveis que s’hauran de realitzar per comprovar la traça dels diferents serveis. Així mateix, 
abans de l’inici de les obres, s’informarà a les diferents companyies de subministres l’abast de les obres i s’atendrà a les seves 
especificacions a fi i a efecte d’evitar afeccions imprevistes i accidents personals. 
 
Annex a la present memòria es recull i analitza la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis i 
organismes gestors d’infraestructures de serveis. Aquesta informació ha estat facilitada a través de l’ajuntament d’Igualada, 
entitat que va gestionar la seva sol·licitud. Aquest informació és aproximada i disposa d’un termini de validesa definit. Per això, 
en la fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les comprovacions necessàries in situ per a determinar 
l’exactitud de la ubicació dels serveis, tal com s’indicava anteriorment. 
 
 
13. CONTROL DE QUALITAT 
 
Annex a la present memòria s’incorpora el Pla de control de qualitat de l’obra que té per objecte establir una guia per a l’elaboració 
del Pla de Control de Qualitat a desenvolupar durant l’obra. Té per objectiu la definició de les mesures de control (inspeccions, 
assaigs i comprovacions), necessàries per un bon seguiment i comprovació de l’acompliment dels paràmetres de qualitat 
requerits en el Plec de Condicions Tècniques del projecte. Les despeses originades pel control de qualitat seran a càrrec del 
contractista fins l’1% del pressupost de l’obra i han estat incloses en el percentatge de despeses indirectes aplicades a cada 
partida d’obra. 
 
 
  



Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Memòria 

 14 

14. SEGURETAT I SALUT 
 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi de seguretat i salut, a causa del seu volum i els mitjans d’execució, complint-
se l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 
1627/97, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. A tal efecte, el projecte incorpora un Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució 
de les obres. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització 
de les obres, amb caràcter general i particular. 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut, que s’adjunta annex a la present memòria, conté tots els documents i satisfarà tots els requisits 
previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos 
laborals, el RD 39/1997 Reglament del serveis de prevenció, la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de prevenció de 
riscos laborals, la Directiva Europea 92/57/CEE de condicions mínimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mòbils, 
la Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació, el RD 171/2004, de 30 de gener, el RD 604/2006 de 19 de maig que modifica el RD 
39/1997 de 17 de gener i el RD 1627/1997 de 24 d’octubre. 
 
 
15. REQUISITS AMBIENTALS I MESURES DE SOSTENIBILITAT 
 
El present projecte no s’ha de sotmetre a tràmit d’avaluació d’impacte ambiental que defineix la Llei 21/2013 de 9 de desembre 
de 2013, d'avaluació ambiental, atès que no es troba en cap dels supòsits de l‘annex I d’avaluació ordinària de projectes ni 
tampoc en els de l’annex 2 d’avaluació ambiental simplificada. Tanmateix, el present projecte recull en el corresponent annex 
de requisits ambientals i mesures de sostenibilitat un anàlisi del projecte a fi i a efecte de identificar, descriure i valorar els 
possibles  impactes negatius que es puguin produir sobre el medi ambient com a resultat de l'execució del Projecte i, en el cas que 
aquests siguin significatius, proposar les mesures correctores adequades per evitar, minimitzar o compensar aquests impactes. 
 
Una vegada valorats els impactes potencials sobre els diferents factors ambientals rellevants, es resumeix que la incidència 
ambiental del projecte no és significativa. Amb tot, es proposen i descriuen un conjunt de mesures preventives i correctores 
d'impacte que s'hauran d'aplicar per evitar i/o minimitzar els impactes. El seguiment i verificació de l'aplicació d’aquestes mesures 
es durà a terme d’acord amb el Programa de Seguiment Ambiental de la fase d’Obres. 
 
 
16. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construcció i demolició", el present 
projecte incorpora un Estudi de Gestió de Residus en que es desenvolupen els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE . 
- Normativa i legislació aplicable. 
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre MAM/304/2002 . 
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 
- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 
- Mesures per a la separació dels residus en obra. 
- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 
- Valoració del cost previst de la gestió de RCE . 

 
 
17. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En aquest obra s’hauran de complir els controls de qualitat definits pel Decret 375/1988 del 1-12-1988 del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DOG. del 28-12-88). 
 
S’inclou en l’annex corresponent un Pla de control de qualitat, a fi de donar compliment a la legislació vigent, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de 
Condicions del present projecte. Aquest document defineix  

 El control de recepció en obra dels productes. 
 El control d'execució de l'obra. 
 El control de l'obra acabada 
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18. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 
 
No es produeix cap expropiació ni ocupació temporal sobre terrenys de titularitat privada. 
 
 
19. JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus utilitzats per a la confecció del pressupost han estat justificats a l’annex corresponent d’aquest projecte. Per a la 
conformació dels preus, s’ha utilitzat la base de preus de l’ITEC d’urbanització i obra civil. 
 
Degut a que el termini d’execució de les obres previst és inferior a un any de durada, no és procedent la revisió de preus 
 
 
20. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA D’OBRA 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini total, comptats a partir de la 
data de signatura del contracte de: 
 

FASE 1: TRES (3) MESOS 
 
FASE 2: DOS (2) MESOS 

 
Les obres s’executaran de manera que es mantingui l’accessibilitat a totes les activitats de l’entorn així com en els edificis.  
Tot i així, per facilitar l’execució de les obres, la Direcció Facultativa, podrà aprovar talls puntuals d’accessibilitat, que es faran 
de manera acordada amb els operadors del port i sempre en els moments de més baixa activitat.  
 
D’acord l’article 233.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en l’annex corresponent es 
defineix una temporització indicativa de les obres.  
 
Abans d’iniciar les obres, el contractista presentarà un Pla d’Obra que complirà amb els requeriments esmentats, per a la seva 
aprovació per part de la DF. 
 
 
21. PERÍODE DE GARANTIA 
 
Es fixa un període de garantia d’UN ANY des de la recepció de les obres. Durant aquest període, el Contractista serà 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres 
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. 
Serà, a més, responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
 
22. DIVISIÓ PER LOTS DEL PROJECTE 
 
El present projecte, una vegada dividit en fases, no admet la seva divisió en lots i contractes independents en els termes que 
estableix l’article 99.3 de la LCSP que estableix que sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.  
 
23. CODIFICACIÓ CPA i CPV 
 
Legislació Codificació 

D’acord amb el Reial Decret 331/2003, de 14 de març, Reglament (CE) núm. 451/2008 de 
23 d’abril es proposa que la Classificació Nacional de Productes per Activitats 

42.99.19 Altres obres d’enginyeria 
civil no compreses en altres parts 

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica 
el Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE 
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV. 

45233262-3 Treballs de construcció 
de zones de vianants 
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24. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
24.1. Resum de pressupost Fase 1 
 

Capítol Denominació Import 

1 Treballs previs . 4.129,68 € 

2 Moviment de terres . 34.960,59 € 

3 Petits elements de contenció 53.227,22 € 

4 Ferms i paviments . 117.182,87 € 

5 Elements d'urbanització 6.415,73 € 

6 Plantacions 4.475,64 € 

7 Seguretat i salut . 2.060,00 € 

8 Gestió de residus . 2.762,12 € 

  Total Pressupost d'Execució Material   225.213,85 € 

  Despeses Generals 13,00% 29.277,80 € 

  Benefici Industrial 6,00% 13.512,83 € 

  Total Pressupost de Contracta   268.004,48 € 

  I.V.A 21,00% 56.280,94 € 

  Total Pressupost de Licitació   324.285,42 € 

 
24.2. Resum de pressupost Fase 2 
 

Capítol Denominació Import 

1 Treballs previs . 3.813,54 € 

2 Moviment de terres . 21.966,12 € 

3 Petits elements de contenció 33.279,81 € 

4 Ferms i paviments . 18.693,41 € 

5 Elements d'urbanització 3.864,35 € 

6 Plantacions 3.474,44 € 

7 Adequació d'instal.lacions 2.580,63 € 

8 Seguretat i salut . 916,70 € 

9 Gestió de residus . 1.136,00 € 

  Total Pressupost d'Execució Material   89.725,00 € 

  Despeses Generals 13,00% 11.664,25 € 

  Benefici Industrial 6,00% 5.383,50 € 

  Total Pressupost de Contracta   106.772,75 € 

  I.V.A 21,00% 22.422,28 € 

  Total Pressupost de Licitació   129.195,03 € 

 
24.3. Pressupost de contracta 
 

- FASE 1: Anella Verda Guixera Can Masarnau 
El pressupost d’execució material de la Fase 1 ascendeix a la quantitat de 225.213,85 € el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 268.004,48 € que 
amb el 21% d’IVA dóna un pressupost de Licitació de 324.285,42 €. Puja el present Pressupost de Licitació a 
l'expressada quantitat de tres-cents vint-i-quatre mil dos-cents vuitanta-cinc amb quaranta-dos Euros 

 
- FASE 2: Connexió Anella Verda Carretera Maioles BV-1031 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 89.725,00,el qual incrementat amb el 13% de despeses 
generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 106.772,75 € que amb el 21% d’IVA 
dóna un pressupost de Licitació 129.195,03 €. Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat decent  
vint-i-nou mil cent  noranta-cinc amb tres Euros 
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24.4. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de; 

- FASE 1: Anella Verda Guixera Can Masarnau    268.004,48 € 
- FASE 2: Connexió Anella Verda Carretera Maioles BV-1031  106.772,75 € 
- TOTAL:        374.777,23 € sense IVA 

 
 
25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Atès que el valor del contracte és inferior a 500.000 euros en la suma de les dos fases, l’exigència de classificació del 
contractista no és obligatòria d’acord l’article 77 de la LCSP. En aquest cas l’empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant els altres procediments que estableix la LCSP.  
 
D’acord el que estableixen els articles 25 i 36 del RD 1098/2001, Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, es proposa la següent classificació del contractista: La classificació dels grups i subgrups es fa sobre 
els capítols que superin el 20% del pressupost segons es pot observar a continuació: 
 

RESUM DEL PRESSUPOST FASE 1 

Núm. Denominació Import Percentatge 

1 Treballs previs . 4.129,68 € 1,83% 

2 Moviment de terres . 34.960,59 € 15,52% 

3 Petits elements de contenció 53.227,22 € 23,63% 

4 Ferms i paviments . 117.182,87 € 52,03% 

5 Elements d'urbanització 6.415,73 € 2,85% 

6 Plantacions 4.475,64 € 1,99% 

7 Seguretat i salut . 2.060,00 € 0,91% 

8 Gestió de residus . 2.762,12 € 1,23% 

  Total Pressupost d'Execució Material   225.213,85 € 100,00% 

  Despeses Generals 13,00% 29.277,80 €   

  Benefici Industrial 6,00% 13.512,83 €   

  Total Pressupost de Contracta   268.004,48 €   

 
RESUM DEL PRESSUPOST FASE 2 

Núm. Denominació Import Percentatge 

1 Treballs previs . 3.813,54 € 4,25% 

2 Moviment de terres . 21.966,12 € 24,48% 

3 Petits elements de contenció 33.279,81 € 37,09% 

4 Ferms i paviments . 18.693,41 € 20,83% 

5 Elements d'urbanització 3.864,35 € 4,31% 

6 Plantacions 3.474,44 € 3,87% 

7 Adequació d'instal.lacions 2.580,63 € 2,88% 

8 Seguretat i salut . 916,70 € 1,02% 

9 Gestió de residus . 1.136,00 € 1,27% 

  Total Pressupost d'Execució Material   89.725,00 € 100,00% 

  Despeses Generals 13,00% 11.664,25 €   

  Benefici Industrial 6,00% 5.383,50 €   

  Total Pressupost de Contracta   106.772,75 €   

 
D’acord l’article 25 del RD 1098/2001, Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, trobem el 
següent grup i subgrup:  
 
A) MOVIMENT DE TERRES I PERFORACIONS i 1) Desmunts i buidats 
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Considerant la previsió de construcció de gabions com a petits elements de contenció propis de les defenses de marges fluvials 
es proposa el següent grup per aquest capítol: 
E) HIDRÀULIQUES i 5). Defenses de marges i endegaments 
 
G) VIALS I PISTES i 6) Obres viàries sense qualificació específica 
 
La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S’entén per quantia el valor íntegre del contracte, 
quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any. Quan es tracti de durades superiors la quantia es referirà al valor mitjà anual 
o anualitat mitjana.  
 
El present projecte té una durada menor a l’any i per tant la seva quantia és el valor de pressupost per contracte del FASE 1 
que és de 268.004,48 €  i per a la fase 2 és de 106.772,75 €. 
 
D’acord l’article 26 del RD 1098/2001, Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, trobem la 
següents categoria: 

 De categoria 1 si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
 De categoria 2 quan l’anualitat mitjana excedeix de 150.000 euros i no sobrepassa els 360.000 euros 

 
La classificació resultant és la següent: 
 

Classificació del contractista del FASE 1 
GRUP H, SUBGRUP 5, CATEGORIA 2 
GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA 2 

Classificació del contractista del FASE 2 
GRUP A, SUBGRUP A, CATEGORIA 1 
GRUP H, SUBGRUP 5, CATEGORIA 1 
GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA 1 

 
 
26. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
Es fa constar que el projecte conté la totalitat de la documentació exigida en virtut de l’article 18 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol 
de l’Obra Pública integrada en els documents següents: 
 

ÍNDEX GENERAL 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA  I ANNEXES 

  Annex 1. Justificació de preus 

  Annex 2. Pla d'obra 

  Annex 3. Pla de control de qualitat 

  Annex 4. Estudi de gestió de residus 

  Annex 5. Estudi de seguretat i salut 

  Annex 6. Béns i serveis afectats 

  Annex 7. Requeriments ambientals 

  Annex 8. Topografia i traçat 

  Annex 9. Moviments de terres 

  Annex 10. Ferms i paviments 

  Annex 11. Estructures de contenció 

  Annex 12. Patrimoni cultural 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

  Amidaments 

  Quadre de preus núm. 1 

  Quadre de preus núm. 2 

  Pressupost i resum de pressupost 
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27. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 
 
L’equip redactor del Projecte es composa dels professionals següents:  

 
Pere Massó Suaz.  Arquitecte superior 
Jordi Rimblas Grau.  Arquitecte tècnic 
Albert Pujol Pujol  Enginyer de Camins Canals i Ports 
Anna Ruiz Martínez  Biòloga 

 
 
28. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 
l’article 125 del mateix Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general, sense perjudici de possibles ampliacions o millores que puguin realitzar-se en el futur.  
 
En conseqüència es constar expressament que l’obra, amb inclusió de tots els seus components, projectada en el present 
projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser posada en servei i lliurada a l’ús públic en el moment de la seva 
finalització.  
 
Atès que l’obra es realitza sobre una traça de camí existent es fa constar també que podrà ésser posada en servei i lliurada a 
l’ús públic en el moment de la finalització de cada una de les 2 fases per separat o conjuntament. 
 
 
29. CONCLUSIÓ 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat, el present document es dóna per complet per a la seva aprovació, si s’escau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualada, abril de 2022 
 
 
L’autor del projecte 
 
 
 
Pere Massó i Suaz 
Arquitecte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX NÚMERO 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

 
 
 



     Pàgina:  2   

                  Justificació de Preus   

Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
 

     
                             

-1 PR11-8I8U m2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc, càrrega sobre 
camió o contenidor. Les eslirossades es realitzaran per 
fases just abans de realilzar el moviment de terra 
corresponent. No s'acceptarà una esbrossada general i 
única. 

          

  

  A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,014 26,620 0,37   
  A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,001 30,000 0,03   
  CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb 

capçal de fil o disc 
0,014 4,170 0,06   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,400 0,01   
      Costos indirectes  %   3,00 0,470 0.01   

           
Total 
Arrodonit        

0,48
  

-2 P214W-
FEMC 

m Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

            

  A0E-000A h Manobre especialista 0,150 22,440 3,37   
  C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant 

per a paviment 
0,150 8,460 1,27   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 3,370 0,05   
      Costos indirectes  %   3,00 4,690 0.14   

           
Total 
Arrodonit        

4,83
  

-3 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, 
de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió 

            

  C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 
15 a 20 t 

0,003 92,540 0,28   
  C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 64,730 3,50   
      Costos indirectes  %   3,00 3,780 0.11   

           
Total 
Arrodonit        

3,89
  

-4 P21Q2-
8GXQ 

u Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega 
manual i mecànica de l'equipament fins a magatzem i 
càrrega de runa sobre camió o contenidor 

            

  A0E-000A h Manobre especialista 1,000 22,440 22,44   
  C152-003B h Camió grua 0,500 45,650 22,83   
  C111-0056 h Compressor amb dos martells 

pneumàtics 
0,500 15,710 7,86   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 22,440 0,34   
      Costos indirectes  %   3,00 53,470 1.60   

           
Total 
Arrodonit        

55,07
  

-5 P2217-
55SW 

m3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra 
barrejada amb la de prèstec, realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió 

            

  C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre 
pneumàtics de 15 a 20 t 

0,035 87,460 3,06   
      Costos indirectes  %   3,00 3,060 0.09   
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Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
 

     
                             

           
Total 
Arrodonit        

3,15
  

-6 P221H-
EL6D 

m3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra 
amb mitjans mecànics.             

  A0D-0007 h Manobre 0,010 21,700 0,22   
  C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre 

cadenes de 12 a 20 t 
0,030 87,460 2,62   

      Costos indirectes  %   3,00 2,840 0.09   

           
Total 
Arrodonit        

2,93
  

-7 P2257-
54B3b 

m3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de 
més de 25 i fins a 50 cm 

            

  C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 
15 a 20 t 

0,013 92,540 1,20   
      Costos indirectes  %   3,00 1,200 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

1,24
  

-8 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una 
conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, 
subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

            

  A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 26,620 1,86   

  
BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria 

mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, 
subministrada a granel 

1,155 26,470 30,57

  

  C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 
a 10 t 

0,085 51,150 4,35   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 1,860 0,03   
      Costos indirectes  %   3,00 36,810 1.10   

           
Total 
Arrodonit        

37,91
  

-9 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb 
motoanivelladora petita             

  A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 30,000 0,12   
  C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 61,200 3,06   
      Costos indirectes  %   3,00 3,180 0.10   

           
Total 
Arrodonit        

3,28
  

-10 P938-DFUE m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 
la pròpia obra colꞏlocada amb estenedora i piconatge del 
material al 98% del pm 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,042 21,700 0,91   
  B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,540 0,08   
  C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 43,570 0,22   
  C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 

t 
0,023 76,230 1,75   

  C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,015 39,420 0,59   
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Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
 

     
                             

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,910 0,01   
      Costos indirectes  %   3,00 3,560 0.11   

           
Total 
Arrodonit        

3,67
  

-11 P2253-5479 m3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø 
> 35º, en tongades de 25 cm com a màxim             

  A0D-0007 h Manobre 0,020 21,700 0,43   
  B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per 

a drens 
2,420 16,050 38,84   

  C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 
a 14 t 

0,013 76,300 0,99   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,430 0,01   
      Costos indirectes  %   3,00 40,270 1.21   

           
Total 
Arrodonit        

41,48
  

-12 P927-3 m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del 
material al 98 % del pm             

  A0D-0007 h Manobre 0,050 21,700 1,09   
  B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,540 0,08   
  B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,150 9,490 10,91   
  C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 43,570 1,09   
  C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,055 67,720 3,72   

  C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 61,200 2,14   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 1,090 0,02   
      Costos indirectes  %   3,00 19,050 0.57   

           
Total 
Arrodonit        

19,62
  

-13 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del 
material al 98% del pm             

  A0D-0007 h Manobre 0,050 21,700 1,09   
  B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,540 0,08   
  B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150 15,430 17,74   
  C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 43,570 1,09   
  C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,040 67,720 2,71   

  C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 61,200 2,14   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 1,090 0,02   
      Costos indirectes  %   3,00 24,870 0.75   

           
Total 
Arrodonit        

25,62
  

-14 P2241-
52SM 

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 
95% pm             

  C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 
t 

0,011 67,720 0,74   
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Nº CODI UT DENOMINACIO  QUANTITAT PREU TOTAL   
 

     
                             

  C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,008 61,200 0,49   
      Costos indirectes  %   3,00 1,230 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

1,27
  

-15 P2242-
53CC 

m2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora 
            

  A0D-0007 h Manobre 0,022 21,700 0,48   
  C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre 

cadenes de 21 a 30 t 
0,011 117,810 1,30   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,480 0,01   
      Costos indirectes  %   3,00 1,790 0.05   

           
Total 
Arrodonit        

1,84
  

-16 P3J4-CVUO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió 
de mides entre 0'75-1'25m x1x0,5 m, de malla 
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 
75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica 
de més de 150 mm, per a reblert de gabions, colꞏlocada 
amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior 
acabada concertada 

            

  A0D-0007 h Manobre 1,700 21,700 36,89   
  A0F-000B h Oficial 1a 1,700 25,990 44,18   
  B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700 1,920 1,34   

  
B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla 

electrosoldada galvanitzada, de 
diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm de 
pas de malla 

1,000 100,180 100,18

  

  B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per 
a reblert de gabions 

1,100 17,010 18,71   

  C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 
a 10 t 

1,700 51,150 86,96   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 81,070 1,22   
      Costos indirectes  %   3,00 289,480 8.68   

           
Total 
Arrodonit        

298,16
  

-17 PD5I-H989 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina 
geotèxtil de 150 g/m2 i graves segons detall             

  A0D-0007 h Manobre 0,200 21,700 4,34   
  A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 25,990 5,20   

  
B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè 

no teixit, lligat mecànicament de 140 a 
190 g/m2 

1,260 1,290 1,63

  

  B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,130 17,400 2,26   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 9,540 0,10   
      Costos indirectes  %   3,00 13,530 0.41   

           
Total 
Arrodonit        

13,94
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-18 PRI4-
HBEJb 

m2 Sistema de contenció de terres format per travesses 
ecològiques de 9x18x400m de longitud mecanitzada per 
a ancoratges mitjançant barra roscada de ø20 cada 1 m. 
Inclou perforació a llosa de formigó, barra enroscada 
embeguda al paviment amb massissat de morter epoxi, 
barra roscada ø20 galvanitzada, cargol i volandera de 
fixació de travesses, màstic de segellat d'orifici de color 
marró, travesses de fusta de pi tractades per a exterior 
amb autoclau de classe 4 , les seves perforacions  i tots 
els petits elements per a la seva correcta formació. 

            

  A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,200 26,620 31,94   
  A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,600 30,000 18,00   
  B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,200 2,550 0,51   

  
B0D31-
07P5 

m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,200 370,070 74,01
  

  B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb 
pistola, de base cautxú epdm 

0,200 18,400 3,68   
  B0B0-16I2b kg Barra roscada galvanitzada ø 20 2,550 2,580 6,58   
  C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 33,030 3,30   
  CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kva 0,300 8,580 2,57   
  C20G-00DT h Màquina taladradora 0,300 3,420 1,03   
  CRE0-00C0 h Motoserra 0,300 3,250 0,98   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 49,940 0,75   
      Costos indirectes  %   3,00 143,350 4.30   

           
Total 
Arrodonit        

147,65
  

-19 PRI4-HBEM m2 Sistema de contenció de terres amb un entramat de fusta 
tipus krainer, a base d'estructura triangular formada per 
troncs longitudinals transversals i oblics formant un tirant, 
de fusta de castanyer escorxada de diàmetre 20-25 cm i 
2,5 3,0 m de llargària, units entre si amb claus i barres 
d'acer corrugat de 24 mm formant càmares en les que 
s'insereixen estaques vives atriplex halimus (4 unitats 
cada metre) amb capacitat de reproducció vegetativa 
amb reg inicial, incloent la colꞏlocació en la base d'una 
xarxa d'acer galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 cm 
per al repartiment de la càrrega i el reblert de l'estructura 
amb material inert i terra de la pròpia obra, incloent 
l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, 
transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de 
l'estructura, la preparació i conservació en obra del 
material vegetal i el reblert de l'estructura 

            

  A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,200 26,620 31,94   
  A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,600 30,000 18,00   

  
B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a 

l'obra i manipulat a taller b400s, de límit 
elàstic >= 500 n/mm2 

8,000 0,910 7,28

  

  

BRIR-H6V7 u Estaca llenyosa no ramificada de dos o 
més anys, d'espècies arbustives 
autòctones, amb capacitat de 
reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de 
diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

15,000 0,800 12,00

  

  BRIR-H6V6 m3 Troncs de fusta de conífera sense 
escorça 

0,500 81,840 40,92   
  C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 33,030 3,30   
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  CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kva 0,300 8,580 2,57   
  C20G-00DT h Màquina taladradora 0,300 3,420 1,03   
  CRE0-00C0 h Motoserra 0,300 3,250 0,98   
  C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t 
0,725 51,150 37,08   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 49,940 0,75   

  
PR4A1-
92VG 

u Subministrament d'atriplex halimus 
d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol 
forestal de 300 cm3 

4,000 0,550 2,20

  

      Costos indirectes  %   3,00 158,050 4.74   

           
Total 
Arrodonit        

162,79
  

-20 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm 
de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla 
electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m b500sd. 
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en 
paviment de formigó per a formació de junt de retracció 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,220 21,700 4,77   
  A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 25,990 3,90   

  

B06E-11QV m3 Formigó ha-30/p/10/iib+e de 
consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició 
iib+e 

0,170 92,440 15,71

  

  
B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer me 10x10 cm d:3-3 
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

1,200 1,230 1,48

  

  C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 4,880 0,24   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 8,670 0,13   

  
P9Z3-DP5C m2 Armadura per lloses de formigó ap500 

sd amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 

1,100 8,450 9,30

  

  
P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de 

formigó per a formació de junt de 
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i 
fondària >= 6 cm 

1,000 5,310 5,31

  

      Costos indirectes  %   3,00 40,840 1.23   

           
Total 
Arrodonit        

42,07
  

-21 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques 
d'escala o paviments de formigó,  inclòs la formació de 
matavius segons detall de plànol en laterals i canvis de 
paviment 

            

  A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 23,070 11,54   
  A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 25,990 10,40   
  B0AK-07AS kg Clau acer 0,150 1,360 0,20   

  
B0DZ1-

0ZLZ 
l Desencofrant 0,030 2,470 0,07

  

  B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102 1,110 0,11   

  
B0D31-
07P4 

m3 Llata de fusta de pi 0,001 255,220 0,26
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B0D70-
0CEP 

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 
mm de gruix, per a 10 usos 

1,100 1,380 1,52
  

  
B0D21-
07OY 

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000 0,340 1,02
  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 21,940 0,33   
      Costos indirectes  %   3,00 25,450 0.76   

           
Total 
Arrodonit        

26,21
  

-22 P9GI-DRIW m2 Tractament superficial amb pintat d'una capa de 
dissolució aquosa de sulfat de ferro al 25%, neteja del 
ferm inclosa 

            

  A0E-000A h Manobre especialista 0,009 22,440 0,20   
  A0F-000B h Oficial 1a 0,002 25,990 0,05   

  
B086-
06VEb 

kg Producte filmogen per a formigó 0,250 2,660 0,67
  

  CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a 
tractaments fitosanitaris i herbicides 

0,009 22,600 0,20   
      Costos indirectes  %   3,00 1,120 0.03   

           
Total 
Arrodonit        

1,15
  

-23 P9GI-DRIU m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 
0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual             

  A0E-000A h Manobre especialista 0,003 22,440 0,07   
  A0F-000B h Oficial 1a 0,001 25,990 0,03   
  B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó 0,253 2,660 0,67   
  C151-0030 h Camió cisterna de 8 m3, amb equip 

polvoritzador per a reg 
0,003 53,840 0,16   

      Costos indirectes  %   3,00 0,930 0.03   

           
Total 
Arrodonit        

0,96
  

-24 P9A3-DN6G m3 Paviment de sauló-ciment, amb sauló garvellat 
d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari 
cem ii/b-l 32,5 r, amb estesa i piconatge del material al 
98% del pm 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,100 21,700 2,17   
  B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,540 0,08   

  
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem 

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en 
sacs 

0,054 103,550 5,59

  

  B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,150 17,870 20,55   
  C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 43,570 1,09   
  C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 

t 
0,045 67,720 3,05   

  C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 61,200 2,14   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 2,170 0,03   
      Costos indirectes  %   3,00 34,700 1.04   
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Total 
Arrodonit        

35,74
  

-25 P967-EA9I m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 
normalitzada p3 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, 
colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 
cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,220 21,700 4,77   
  A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 25,990 5,72   

  
B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de 

resistència a compressió15 n/mm2, 
consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, hne-15/p/40 

0,068 60,360 4,10

  

  
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe m 5 

(5 n/mm2), a granel, de designació (g) 
segons norma une-en 998-2 

0,002 32,120 0,06

  

  
B993-0GVF m Peces de morter de ciment, per a 

escocells, de 100x20x8 cm, amb un 
cantell rom 

1,050 4,560 4,79

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 10,490 0,16   
      Costos indirectes  %   3,00 19,600 0.59   

           
Total 
Arrodonit        

20,19
  

-26 P967-
E9YXb 

m Formació de cuneta revestida formada  per vorada recta 
de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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, colꞏlocada 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. Cuneta de formigó de 20 cm de 
gruix. Inclou la reposició del perfíl del talús 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,600 21,700 13,02   
  A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 25,990 10,40   

  
B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de 

resistència a compressió15 n/mm2, 
consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, hne-15/p/40 

0,264 60,360 15,94

  

  
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe m 5 

(5 n/mm2), a granel, de designació (g) 
segons norma une-en 998-2 

0,002 32,120 0,06

  

  

B962-0GQX m Vorada recta de formigó, doble capa, 
amb secció normalitzada p3 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 

1,050 5,420 5,69

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 23,420 0,35   
      Costos indirectes  %   3,00 45,460 1.36   

           
Total 
Arrodonit        

46,82
  

-27 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m 
de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,050 21,700 1,09   
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  C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 
a 10 t 

0,165 51,150 8,44   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 1,090 0,02   
      Costos indirectes  %   3,00 9,550 0.29   

           
Total 
Arrodonit        

9,84
  

-28 P312-D4V9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, 
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,250 21,700 5,43   

  
B06E-1289 m3 Formigó hm-20/f/20/i de consistència 

fluïda, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició i 

1,100 65,250 71,78

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 5,430 0,08   
      Costos indirectes  %   3,00 77,290 2.32   

           
Total 
Arrodonit        

79,61
  

-29 PBBM-
H8B6b 

ut Subministre i colꞏlocació de pal tornejat de fusta del país 
de ø12cm i 350cm d'altura tractada per a classe d'ús iv, 
per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,050 21,700 1,09   
  A0F-000B h Oficial 1a 0,050 25,990 1,30   

  
BGF2-08QR u Pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 

350cm d'altura tractada per a classe 
d'ús iv 

0,300 94,490 28,35

  

  C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,012 48,050 0,58   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 2,390 0,04   
      Costos indirectes  %   3,00 31,360 0.94   

           
Total 
Arrodonit        

32,30
  

-30 GBB1U130 U Subministre i colꞏlocació de placa d'alumini 5754-h22 de 
3mm de gruix i 450x450, amb suport plegat de 56mm, tot 
mecanitzat per a ancorar a pal de fusta amb ferratges 
d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons senyalització 
i tipografia tipus de l'anella verda d'igualada 

            

  A0121000 H Oficial 1a 0,221 21,990 4,86   
  A013U001 H Ajudant 0,221 19,530 4,32   

  

BBM1U130 U Placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de 
gruix i 450x450, amb suport plegat de 
56mm, tot mecanitzat per a ancorar a 
pal de fusta amb ferratges d'acer 
inoxidable. Placa serigrafiada segons 
senyalització i tipografia tipus de l'anella 
verda d'igualada 

1,000 45,000 45,00

  

      Costos indirectes  %   3,00 54,180 1.63   

           
Total 
Arrodonit        

55,81
  

-31 PQ43-HA7F u Subministre i colꞏlocació de pilona de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma 
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, 
ancorada amb dau de formigó 
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  A0D-0007 h Manobre 1,100 21,700 23,87   
  A0F-000B h Oficial 1a 0,500 25,990 13,00   

  

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una 
proporció en volum 1:4:8, amb ciment 
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 
r i granulat de pedra granítica de 
grandària màxima 20 mm, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 250 l 

0,079 77,330 6,11

  

  
BQ42-H5ZX u Pilona de fosa amb protecció antioxidant 

i pintura de color negre forja, de forma 
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm 
de diàmetre, per a encastar 

1,000 24,310 24,31

  

  C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 3,320 3,65   
  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 36,870 0,92   
      Costos indirectes  %   3,00 71,860 2.16   

           
Total 
Arrodonit        

74,02
  

-32 PQ43-HA7A u Subministre i colꞏlocació de pilona extraïble de fosa amb 
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de 
forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de 
diàmetre i placa base de 200x200 mm, colꞏlocada amb 
fixacions mecàniques 

            

  A0D-0007 h Manobre 0,500 21,700 10,85   
  A0F-000B h Oficial 1a 0,500 25,990 13,00   

  

BQ42-H5ZU u Pilona extraïble de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, 
de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 
100 mm de diàmetre i placa base de 
200x200 mm, per a muntar 
superficialment 

1,000 124,850 124,85

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 23,850 0,60   
      Costos indirectes  %   3,00 149,300 4.48   

           
Total 
Arrodonit        

153,78
  

-33 PBC6-
65L9b 

u Subministre i colꞏlocació de fita realitzada amb pal 
tornejat de fusta del país de ø12cm i 150cm total i 100cm 
d'altura visible tractada per a classe d'ús iv i encastada 
50cm a terra 

            

  A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 21,700 3,26   

  
BBC8-
19O4B 

u Fita realitzada amb pal tornejat de fusta 
del país de ø12cm i 100cm d'altura 
visible tractada per a classe d'ús iv i 
encastada 50cm a terra 

1,000 35,000 35,00

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 3,260 0,03   
      Costos indirectes  %   3,00 38,290 1.15   

           
Total 
Arrodonit        

39,44
  

-34 PQ40-
9H4Fb 

u Subministre i col.locació d’element fabricat a taller de 
marc paisatgístic d’acer corten tracta, de buit de marc de 
80x160cm ancorat a dau de formigó amb placa 
d’ancoratge, inclou platina, tacs químicsi tot el necessari 
per la seva instalꞏlació. 

            

  A0D-0007 h Manobre 4,045 21,700 87,78   
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  A0F-000B h Oficial 1a 4,045 25,990 105,13   

  
BQ40-
28X9b 

u Marc paisatgístic d’acer corten tracta, de 
buit de marc de 80x160cm 

1,000 2.426,936 2.426,94
  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 192,910 4,82   

  

B06E-11QV m3 Formigó ha-30/p/10/iib+e de 
consistència plàstica, grandària màxima 
del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 
de ciment, apte per a classe d'exposició 
iib+e 

1,000 92,440 92,44

  

  
B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer me 10x10 cm d:3-3 
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

1,000 1,230 1,23

  

  
    Costos indirectes  %

  
3,00 2.718,34

0 
81.55

  

           
Total 
Arrodonit        

2.799,89
  

-35 PRA1-
DOEX 

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus 
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor 
segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, 
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta 
de celꞏlulosa (200g/m2), adob organo-mineral 
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador 
sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 
5000 m2 

            

  A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,002 30,000 0,06   
  BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons 

d'alliberament lent 
0,030 5,220 0,16   

  
BR4U0-
21GV 

kg Barreja de llavors per a gespa tipus 
mixta amb addició d'espècies arbustives 
i/o de flor, segons ntj 07n 

0,035 14,580 0,51

  

  BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015 6,520 0,10   
  BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a 

hidrosembres de fibra semicurta 
0,200 0,920 0,18   

  
BR37-
0WNZ 

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045 8,210 0,37
  

  C152-003B h Camió grua 0,001 45,650 0,05   

  
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, 

amb dipòsit de 2500 l, amb bomba 
incorporada de 15 a 20 kw 

0,001 35,500 0,04

  

      Costos indirectes  %   3,00 1,470 0.04   

           
Total 
Arrodonit        

1,51
  

-36 PBCD-
56H6b 

pa Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, 
formació i implantació de les mesures colꞏlectives i 
individuals contemplades en el pla de seguretat i salut de 
l'obra. 

            

  

BBCI-0R99 pa Partida alçada a justificar per la 
senyalització, protecció, formació i 
implantació de les mesures colꞏlectives i 
individuals contemplades en el pla de 
seguretat i salut de l'obra. 

1,000 2.000,000 2.000,00

  

  
    Costos indirectes  %

  
3,00 2.000,00

0 
60.00

  

           
Total 
Arrodonit        

2.060,00
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-37 P2RM-
EUF2 

m3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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, multiplicant per 3 el seu rendiment 
del lloguer de la planta mòbil 

            

  A0E-000A h Manobre especialista 0,750 22,440 16,83   

  

C1R0-00J5 h 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 

0,750 14,750 11,06

  

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 16,830 0,17   
      Costos indirectes  %   3,00 28,060 0.84   

           
Total 
Arrodonit        

28,90
  

-38 P2R4-HH1J m3 Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la 
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 15 i fins a 20 km 

            

  C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,093 52,514 4,88   
      Costos indirectes  %   3,00 4,880 0.15   

           
Total 
Arrodonit        

5,03
  

-39 P2RA-EU20 m3 Càrrega, transport i deposició controlada en centre de 
selecció i transferència de residus barrejats no perillosos 
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

            

  

B2RA-28TP t Deposició controlada en centre de 
selecció i transferència de residus 
barrejats no perillosos amb una densitat 
0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,170 97,000 16,49

  

  C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,117 49,340 5,77   
  C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre 

pneumàtics de 15 a 20 t 
0,050 87,460 4,37   

      Costos indirectes  %   3,00 26,630 0.80   

           
Total 
Arrodonit        

27,43
  

-40 P2RA-EU6V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport, deposició controlada en centre de 
selecció i transferència de residus de fusta no perillosos 
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

            

  

B2RA-28TL t Deposició controlada en centre de 
selecció i transferència de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 
0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,190 55,000 10,45

  

  C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,117 49,340 5,77   
      Costos indirectes  %   3,00 16,220 0.49   
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Total 
Arrodonit        

16,71
  

-41 P2RA-EU1V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport, deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una 
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

            

  

B2RA-28TU t Deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170203 segons la llista 
europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,035 35,000 1,23

  

  C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,117 49,340 5,77   
      Costos indirectes  %   3,00 7,000 0.21   

           
Total 
Arrodonit        

7,21
  

-42 P2RA-EU1X m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport, deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb 
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

            

  

B2RA-28UL t Deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de paper i cartró 
no perillosos amb una densitat 0,04 
t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,040 11,000 0,44

  

  C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,117 49,340 5,77   
      Costos indirectes  %   3,00 6,210 0.19   

           
Total 
Arrodonit        

6,40
  

-43 P2RA-EU25 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport, deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos 
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

            

  

B2RA-28UG t Deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de metalls 
barrejats no perillosos amb una densitat 
0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,200 11,000 2,20

  

  

B2RA-28UL t Deposició controlada en centre de 
reciclatge de residus de paper i cartró 
no perillosos amb una densitat 0,04 
t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la 
llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

0,040 11,000 0,44

  

      Costos indirectes  %   3,00 2,640 0.08   

           
Total 
Arrodonit        

2,72
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1. INTRODUCCIÓ 
 
D’acord l’article 132 del Reglament General i de l’article 233.e de la Llei de Contractes 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, en el present annex es defineix el Pla d’Obra 
previst. Conté, amb caràcter indicatiu, degudament justificat el finançament previsible de l'obra durant el període d'execució i 
els terminis en què s'han d'executar les diferents parts fonamentals en què es pugui descompondre l'obra, i els imports que 
correspon abonar durant cada un d'ells. 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini total, comptats a partir de 
la data de signatura del contracte de: 
 

FASE 1: TRES (3) MESOS 
 
FASE 2: DOS (2) MESOS 

 
Període temporal suficient considerant la linealitat de l’àmbit del projecte i en conseqüència la facilitat de desenvolupar 
diverses feines en paral·lel. Així mateix cal observar que moltes de les feines caldrà realitzar-les a taller. El contractista 
disposarà les colles necessàries per donar compliment a la durada de les obres estimades.  
 



 

2 

2. GRÀFIC DEL PROGRAMA DE TREBALLS 
 
PROGRAMA DE TREBALLS FASE 1 MES 1 MES 2 MES 3   

          
1 TREBALLS PREVIS                            
  4.129,68       4.129,68 € 
2 MOVIMENT DE TERRES                           

  15.538,04   15.538,04   3.884,51   34.960,59 € 
3 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ                           
    26.613,61   26.613,61   53.227,22 € 
4 FERMS I PAVIMENTS                           
    58.591,44   58.591,44   117.182,87 € 
5 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ                           
      6.415,73   6.415,73 € 
6 PLANTACIONS                
      4.475,64   4.475,64 € 
7 SEGURETAT I SALUT                           

  686,67   686,67   686,67   2.060,00  
8 GESTIÓ DE RESIDUS                           

  920,71   920,71   920,71   2.762,12 € 
                            

TOTAL P.E.M EXECUTAT PER MES 21.275,09   102.350,46   101.588,30   
225.213,85 € 

ACUMULAT P.E.M EXECUTAT A ORIGEN 21.275,09   123.625,55   225.213,85   
TOTAL P.E.C. EXECUTAT MES 25.317,36   121.797,05   120.890,08   

268.004,48 € 
ACUMULAT P.E.C EXECUTAT A ORIGEN 25.317,36   147.114,41   268.004,48   

 
PROGRAMA DE TREBALLS FASE 2 MES 1 MES 2   

        
1 TREBALLS PREVIS              
  3.813,54     3.813,54 € 
2 MOVIMENT DE TERRES                   

  10.983,06   10.983,06   21.966,12 € 
3 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ             
    33.279,81   33.279,81 € 
4 FERMS I PAVIMENTS             
    18.693,41   18.693,41 € 
5 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ             
    3.864,35   3.864,35 € 
6 PLANTACIONS              
    3.474,44   3.474,44 € 
7 ADEQUACIÓ D'INSTAL.LACIONS                   

  1.290,32   1.290,32   2.580,63  
8 SEGURETAT I SALUT                   

  458,35   458,35   916,70  
9 GESTIÓ DE RESIDUS                   

  568,00   568,00   1.136,00 € 
                    

TOTAL P.E.M EXECUTAT PER MES 17.113,27   72.611,74   
89.725,00 € 

ACUMULAT P.E.M EXECUTAT A ORIGEN 17.113,27   89.725,00   
TOTAL P.E.C. EXECUTAT MES 20.364,79   86.407,96   

106.772,75 € 
ACUMULAT P.E.C EXECUTAT A ORIGEN 20.364,79   106.772,75   
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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present Annex constitueix el Pla de control de qualitat de l’obra del Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, 
Guixera Can Masarnau. Té per objecte establir una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a desenvolupar durant 
l’obra. Té per objectiu la definició de les mesures de control (inspeccions, assaigs i comprovacions), necessàries per un bon 
seguiment i comprovació de l’acompliment dels paràmetres de qualitat requerits en el Plec de Condicions Tècniques del projecte. 
 
A l’inici de l’obra, la Direcció facultativa (DF) estudiarà el Pla d’autocontrol de qualitat I medi ambient (PAQMA) redactat pel 
contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals al llarg de l’obra 
Aquest es podrà anar ajustant segons l’evolució de les obres. Les actuacions definides en el PAQMA seran executades pel 
contractista sota la supervisió de la DF  
 
El control de qualitat aplicable a l’obra es realitzarà segons les instruccions de la DF. Aquest podrà ordenar que es realitzin els 
assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 
com després del seu termini a efectes de recepció.  
 
Serà l’obligació del contractista requerir obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia a la DF la 
certificació de l’origen dels productes i materials de l’obra mitjançant segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, 
TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte i mancança, la documentació 
acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de 
qualitat. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 Control de procedència del material 
 Control d’execució: Fabricació i posada en obra 
 Control de recepció de la unitat acabada 

 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista fins l’1% del pressupost de l’obra. Aquestes 
despeses han estat incloses en el percentatge de despeses indirectes aplicades a cada partida d’obra. 
 
La DF podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no s’hagi rebut o validat els 
resultats associats al control de qualitat. 
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2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
2.1. Identificació i objecte del Projecte 
 

Projecte: Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Referència administrativa: 2021.0000027/1 

Ús característic: Espai lliure públic 

Tipus d’intervenció: Projecte d’urbanització. Obres complementàries 
Camí de 1.140 m de longitud i una amplada de 3m 

Emplaçament: Guixera de Can Masarnau 

Municipi: Igualada, comarca de l’Anoia 

 
2.2. Agents del Projecte 
 

Promotor Ajuntament d’Igualada ( codi ens: 810220002) 
CIF: P0810100H. Adreça: Plaça Ajuntament, 1 08700-Igualada 

Autor del projecte Pere Massó Suaz. Arquitecte número col·legiat: 53031-1 
CIF: 46230085 Q. Adreça: Carrer Aribau 252, 5-2  Barcelona 08006 

 
 
3. MARC LEGISLATIU I NORMATIVES DE REFERÈNCIA 
 
Considerant que les obres previstes tenen per objecte la formació d’un camí d’ús de vianants i de bicicletes i les característiques 
de l’obra projectada, s’ha pres com a referència els següents documents normatius: 
 

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i 
Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es 
dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions. (PG3, en endavant). 
 

 Real decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08), amb les 
correccions d’errors publicades al BOE núm. 309, de 24 de desembre de 2008 (ref. BOE-a-2008-20750). 

 
 
4. ACTUACIONS PRINCIPALS DEL PROJECTE 
 
El present projecte defineix les següents actuacions principals: 
 

a. Prolongació de la vorera existent enfront de l’escola  Dolors Martí amb un terraplenat de terres contingut per un petit 
mur de gabions fins a trobar la plataforma de formigó existent. 

b. Sutura d’integració de tots els marges afectats pels moviments de terra mitjançant estesa de 15cm de terra vegetal i 
hidrosembra 

c. Regularització de la vora exterior de la llosa de formigó de l’esplanada de l’aparcament per a la formació pel pas de 
l’Anella Verda. La franja de 3m d’amplada qiue configura el camí que es tenyeix amb sulfat de ferro 

d. Formació d’una bassa de retenció de sediments al peu de la rampa de formigó existent i ziga-zaga de l’anella per 
desviar-los i delimitació de l’inici de la rampa amb un mur baix de gabions com a mesura de regulació de l’accés del 
trànsit motoritzat. 

e. Instal.lació de pilones fixes i extraibles en tots els punts de connexió amb la xarxa viària general amb la 
senyaliutzació de la prohibició de circular vehicles excepte bicicletes 

f. Conservació de la rampa existent, previ tall de disc de serra, enderroc d’una banda a tocar del talús per a la formació 
d’una cuneta de terres i tenyit del paviment conservat. 

g. Formació d’un sistema de terrasses formades amb petits elements de contenció d’entramat vegetal de rehgulació de 
l’aigua i els sediments en la capçalera de la rampa d’inici. 

h. Formació d’un nou afermat amb una cuneta de terres a la banda del talús fins al camí de Can Masarnau amb la 
reposició de l’esplanada mitjançant sòls seleccionats en el tram inicial i només amb un reperfilat de la base existent a 
partir del tram situat a la part alta a on s’observa un millor estat de conservació del paviment. 
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i. Formació de l’espai mirador de la Tossa de Montbui mitjanánt una plataforma sensiblement plana i pavimentada amb 
sauló estabilitzat. La plataforma es conté amb una fila de gabions a la banda exterior. Instal.lació d’un marc 
paisatgístic panoràmic d’acer corten. 

j. Tenyit amb sulfat de ferro d’una franja de 3m separada amb un tall de disc de serra en el tram del Camí de Can 
Masarnau que s’integra a l’Anella Verda. 

k. Adequació dels encontres amb el camí de Can Masarnau mitjançant línies de gabions, una línia de pilones i la 
senyalització de prohibició de circulació de vehicles excepte bicicletes 

l. Nou afermat del camí del bosc mitjanánt sauló estabilitzat amb ciment al 3% 
m. Tàlvegs de pas transversal de l’escorrentiu formats amb formigó 
n. Formació d’un espai singular en l’àmbit de l’esplanada de l’inici de tram delimitada amb gabions i motes de terra 

prcedents dels desmunts necessaris per a la formació de les rampes d’enllaç amb el tram de l’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles 

o. Formació d’un sistema de rampes amb un pendent menor a l’11% de connexió a tram de l’Anella Verda de la 
carretera de les Maioles i d’una escala adaptada. 

p. Adaptació de les voreres de la Carretera de les Maioloes i del Carrer Doctor Botet i nova senyalització per a la 
continuitat de l’Anella Verda i la seva connexió amb els itineraris de vianants urbans. 

 
 
5. ACTUACIONS GENERALS DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Capítols d’obra Control de procedència de material Control d’execució Control de recepció 

01 Treballs previs No procedeix Control estàndard de compliment del projecte 

02 Moviment de 
terres 

Control sòl seleccionat, tot-ú i terra vegetal, etc. 
Assaig característiques sòl seleccionat 
Certificat de qualitat de materials 

Compactació d’esplanades 
Assaig densitat i de placa 

Geometria i gruixos de de 
terraplens i bases 

03 Petits elements 
de contenció 

Control de la pedra dels gabions i de la fusta per la 
formació dels entramats  de contenció. 
Control de gruixos i del galvanitzat de les gàbies 
Segell de qualitat materials 

Característiques de la base de 
fonamentació i comprovació de que es 
tracta de terreny natural i que no 
existeixen reblerts 

Geometria de coronació i 
alineacions.  

04 Ferms i 
paviments 

Control de l’acer i del formigó 
Segell central formigó 
Ruptura compressió 
Segell de qualitat per la malla electrosoldada 

Gruixos. En especial el gruix de la 
riostra de vora. Control de formació de 
bisells, 
Control  de curat 

Control  visual de fissuració  

05 Elements 
d'urbanització 

Control del galvanitzats en calent provinents del 
taller. 
Segell de qualitat material 

Control de muntatges en especial de 
l’ancoratge de les pilones i altres 
fonamentacions  

Control visual  

06 Plantacions Control del compliment de les condicions del Plec 

07 Seguretat i salut A càrrec de la coordinació de seguretat i salut 

08 Gestió de 
residus 

Certificat de gestió de residus i control de separació de residus a l’obra 

 
 
6. ASSAIGS A REALITZAR 
 
6.1. Assaigs pel control de la compactació de terraplens, esplanades i bases 
 
Tot i que en el projecte s’exigeix una compactació referida al Próctor modificat, el volum de dels materials que conformen les 
esplanacions del projecte és menor a 20.000m3. En conseqüència es recullen les determinacions de l’article 330.6.5.2 del 
PG3 i es proposa substituir l’assaig de compactació Próctor per l’assaig de càrrega amb placa. 
 
La determinació del mòdul de deformació del reblert tipus del terraplè per aquest assaig es farà seguin la metodologia NLT 
357 aplicant la pressió, per esglaons, en dos cicles consecutius de càrrega. 
 
Es defineixen 12 lots distribuïts de la següent manera: 
 

Fase Lots Assaig de càrrega amb placa 
Fase 1 4 lots 8 
Fase 2 2 lots 4 
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El resultat de deformació vertical en el segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2) segons la NLT 357, serà 
el següent ( segons el material i la part del terraplè) 
 

Fase Tot-ú Sòls seleccionats Altres sòls 
fonaments, nuclis i espatllers No correspon Ev2  50 MPa Ev2  30 MPa 

Coronació i esplanacions Ev2  80 MPa1 Ev2  100 MPa No correspon 
 
En aquest assaig la relació K entre el mòdul de deformació obtingut en els segon cicle de càrrega Ev2  i el mòdul de deformació 
del primer cicle de càrrega (Ev1), no podrà ser superior a 2,2 (K  2,2) 
 
6.2. Assaigs pel control de les característiques del tot-ú artificial i dels sòls seleccionats 
 
Els àrids d’aportació disposarà del marcatge CE segons l’Annex ZA de la norma UNE-EN 13242 excepte els que es fabriquin a 
la pròpia obra. Aquests últims es comprovarà la seva característica segons l’article 510.9 del PG3 
 
6.3. Assaigs pel control del formigó i de l’acer del paviment 
 
En qualsevol cas la unitats d’acceptació o rebuig d’acord els requeriment que estableix el Plec serà la llosa individual emmarcada 
entre juntes. Es comprovarà el compliment dels requeriments de projecte amb el paràmetres del Plec.  
 
Els assaig a realitzar es defineix a continuació 
 

Material Control 
Acer armadures passives Documentació marcatge CE o documentació alternativa i comprovació visual 
Acer armadures actives No correspon 
Formigó fabricat a planta Un certificat per cada formigonera o càrrega 

 
Especificacions per a la presa de mostres 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la EHE i el PG 3/75. 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

                                                                 
1 Segons taula 510.6 del PG3 per un trànsit pesat de categoria T4 
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- Hora de càrrega del camió 
- Hora límit d'us del formigó 
 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 
o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
 

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................................>= 0,65 x resistència a 28 dies 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
 
- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 

Classe del ciment .................................................................................................>= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó armat ......................................................................>= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat ................................................................>= 275 kg/m3 
- A totes les obres..................................................................................<= 400 kg/m3 
 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació ai gua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó armat ....................................................................................<= 0,65 kg/m3 
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- Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca ........................................................................................0 - 2 cm 
- Consistència plàstica....................................................................................3 - 5 cm 
- Consistència tova .........................................................................................6 - 9 cm 
- Consistència fluida .....................................................................................10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat ............................................................................. <= 0,2% pes del ciment 
- Armat ................................................................................... <= 0,4% pes del cimen 
Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca .......................................................................................... Nul 
- Consistència plàstica o tova...................................................................... ± 1 cm 
- Consistència fluida .................................................................................... ± 2 cm 

 
Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit al 
formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 
resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als 
comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: fcm = fck + 8 (N/mm2) 
• Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), 
ordenats de forma que x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6, verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 
assaigs característics acceptables. 
• No s’acceptarà el subministrament de formigó q ue no arribi identificat segons les condicions del plec. 
• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval 
estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 
l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
• El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. 
Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
− fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
− fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
∗ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
∗ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 
∗ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2) 
 
6.4. Altres 
 
El control de la procedència d’altres materials emprats en obra (fustes, material vegetal i altres materials emprats en plantacions) 
es durà a terme mitjançant controls visuals i documentals. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició es redacta d'acord amb les obligacions del Productor de 
residus establertes a l'article 4.1. de Reial decret 105/2008, d'1 febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, el qual constitueix una peça fonamental de la política espanyola sobre Residus de Construcció i 
Demolició (RCD). Aquest RD aplica el principi de responsabilitat del productor, el de prevenció de residus i la responsabilitat 
de tots els agents que intervenen en la cadena de producció i gestió dels RCD (promotors, projectistes, direccions facultatives, 
constructors, gestors, etc.). 
 
Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 10/1998 de 21 
d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, i la normativa general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar 
de la documentació de la correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència 
urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts en 
l'esmentada llicència en relació amb els RCD de l'obra.  
 
En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 105/2008 estableix les seves 
obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un 
Pla que  reflecteixi com durà a terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà 
obligat a pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al Productor la documentació de seguiment de la 
correcta gestió dels RCD generats durant les obres. 
 
L'objectiu del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres d'execució del Projecte 
executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau, en diferents àmbits en els quals s’estructura el 
Projecte.  
 
En aquest annex, en primer lloc s s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es poden generar en l’execució del 
Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i 
prevenir la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de construcció. Posteriorment es descriuen les 
operacions i instal·lacions mínimes previstes destinades a la gestió dels residus. El cost de la gestió dels residus generats 
durant l’execució de les obres, finalment, s’inclou en el Pressupost general del projecte, per a cadascun dels àmbits en els 
quals s’estructura el mateix. 
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2. CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE RESIDUS 
 
Des d'un punt de vista conceptual, un Residu de la Construcció i Demolició és qualsevol substància o objecte el qual, complint 
la definició de “residu” establerta en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, es genera en una obra de 
construcció i/o demolició. 
 
Tanmateix, la legislació vigent limita el concepte de RCD als residus codificats en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 
aprovat per  l'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. 
 
En el seu capítol 17 “Residus de la construcció i demolició” (inclosa la terra excavada de zones contaminades), es divideix en 
els següents grups: 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 
17 02 Fusta, vidre i plàstic. 
17 03 Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats. 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
17 08 Materials de construcció a base de guix. 
17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no contaminades per 
substàncies perilloses, els residus generats en les obres de construcció/demolició regulats per una legislació 
específica i els residus generats a les indústries extractives. 

 
Malgrat que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 de la Catàleg Europeu de Residus 
(CER), es preveu que durant l'execució de les obres es generin altres tipus de residus inclosos en altres capítols del CER, els 
quals també es valoren en aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
 
3. TIPUS DE RESIDUS I VIES DE GESTIÓ PROPOSADES 
 
En aquest apartat es presenta un llistat detallat de les tipologies de residus que es preveu que es generin durant la fase d'obra.  
A la taula següent es presenta una breu descripció dels residus generats, juntament amb la seva codificació segons el CER. 
Els residus que apareixen a la taula representats amb un asterisc (*) són els considerats residus perillosos segons la Directiva 
91/689/CEE sobre residus perillosos o especials, a les disposicions dels quals s'està subjecte, tret que si apliqui l'apartat 5 de 
l'article 1 d'aquesta  Directiva.  
 
Finalment, es descriuen les vies de gestió proposades per a cadascun dels residus generats en obra. Cal destacar que les 
vies de gestió proposades són les indicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), segons el codi CER de residus. 
Les vies de gestió proposades per l’ARC per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. Així mateix, tal 
com s'indica a la pàgina web de l’ARC, la seva validesa resta condicionada al fet que la gestió es realitzi d'acord amb les 
correctes vies de gestió previstes pel Catàleg de Residus de Catalunya per a cada tipus de residu. 
 
CER Classificació Descripció Vies de gestió proposades 

VAL TDR 

020103 No especial Restes vegetals V61 Compostatge - 

130110* Especial Olis hidràulics V22 Regeneració d'olis minerals - 

150101 No especial Envasos de paper i cartró V11 V51 V85 V61 T12 

151110* Especial Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses o que estan contaminades per elles 

V51 Recuperació, reutilització i 
regeneració d'envasos. 

T21 T36 T13 

160504* Especial Gasos en recipients a pressió (inclosos  
halons) que contenen substàncies perilloses 

V24 Reciclatge de substàncies 
orgàniques (no dissolvents). 

T32 T22 

170101 No especial Formigó V71 T15 T11 

170201 No especial Fusta V15 V61 - 

170203 No especial Plàstic V12 Reciclatge de plàstics T12 

170302 No especial Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 171301 

V71 Utilització en la construcció T12 
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CER Classificació Descripció Vies de gestió proposades 

VAL TDR 

170405 No especial Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de 
metalls o compostos metàl·lics 

- 

170503 No especial Terra i materials petris V71 Utilització en la construcció T15 T11 T12 

170504 No especial Terra i pedres, diferents de les especificades 
en el codi 170503 

V71 Utilització en la construcció T15 T11 T12 

170904 No especial Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 
170901,170902,170903)  

V71 T15 T11 T12 

200301 No especial Barreges de residus municipals V71 T33 T24 T25 
 
 
4. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia per part del Posseïdor dels 
residus per aconseguir una reducció en la generació de residus durant la fase d'execució de l'obra. 
 
Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 
És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un excés de material, a més de 
resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de residus sobrants en l'execució  dels treballs. També és important 
preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment 
i evitar, així, la generació de residus. 
 
Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització i/o deposició controlada 
La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per millorar la seva gestió a abocador. 
Així doncs, una bona segregació dels residus facilitarà que siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, 
evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per la presència de materials no admesos 
pel gestor de residus. 
 
Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 
És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva gestió. Es tracta, per tant, 
d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici dels treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona 
gestió de l’obra, les quals hauran de ser complertes per tots els treballadors durant la fase d'execució  dels treballs. 
 
Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o reutilització 
Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les quantitats dels residus que es 
generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats pe a la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives 
per a la seva deposició. 
 
Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb la gestió dels residus 
El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de l'obra, i més concretament sobre 
el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de 
segregar a peu d'obra, la localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra informació 
d’interès per a una correcta gestió dels residus de l'obra.  
 
Compromís contractual dels proveïdors de materials 
Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es defineixi clarament que el 
subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials 
fins a peu d'obra. D'aquesta  manera, es tracta de fer responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 
 
Correcta identificació dels residus generats en obra 
Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels treballadors de l'obra. Per tant, 
els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes 
tindran la mida i disposició adequades de manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la 
deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
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5. MESURES PER A LA SEGREGACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
Segons l'article 5.5 del RD 105/2008, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions de residus quan, de 
manera individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents 
quantitats: 

 Formigó: 80 T 
 Maons, teules i ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i cartró: 0,5 T 

 
En el cas del Projecte objecte d’estudi, s’estima que no es generaran quantitats de residus que superin les quantitats fixades en 
l’esmentat Decret atès que es preveu el reciclatge a la pròpia obra de tots els enderrocs petris i asfàltics.  
 
Tanmateix si que es preveu la generació de petits volums de residus de totes les fraccions derivades d’embalatges i materials 
sobrants.  
 
La separació dels residus es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per problemes d'espai físic no fos 
tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor podrà fer la separació de fraccions a través d'una planta de 
Tractament de RCD, autoritzada per l’ARC. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d'obtenir la documentació que acrediti que 
el gestor de residus, en nom seu, ha complert les obligacions recollides en aquest apartat. 
 
Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen les següents: 
 

 Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la creació de zones per a 
l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones estaran correctament identificades com a tals, i es 
procedirà a col·locar contenidors per a la recollida segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors 
instal·lats en aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a cadascun 
d'ells: restes de formigó, metalls, fusta, plàstic, vidre, paper i cartró i residus banals. 

 Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establiran al llarg de l'obra punts de recollida dels 
residus perillosos que es generin en obra, previsiblement aerosols de topografia i envasos que han contingut 
substància perilloses. L'emmagatzematge d'aquests residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte i 
correctament identificada.  

 Punts de neteja de formigó. En relació amb els residus de formigó, es preveu la instal·lació de punts de neteja de les 
canaletes de les formigoneres, els quals estaran correctament impermeabilitzats. Aquests punts es senyalitzaran 
adequadament, i en el moment en què arribin a la seva capacitat màxima es procedirà al seu repicat i a la separació 
de les restes de formigó respecte al plàstic impermeabilitzant. Les restes de formigó i els retalls de plàstic seran 
traslladats al punt verd de recollida de residus no perillosos, o seran directament transportats a dipòsit controlat.  

 Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a informar a tots els 
treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de residus i de la localització de les zones 
d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en compte 
es situïn en zones de fàcil accés per a tots els treballadors de l'obra.  
 

A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en la Guia per a la redacció de 
l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió 
de contenidors d'acord amb la segregació contemplada per a les diferents fraccions. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS  RESIDUS DINS L'OBRA 

1. Separació segons 
tipologia de residu. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les 
següents fraccions quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
― Formigó: 80 T 
― Maons, teules i ceràmics: 40 T 
― Metall: 2 T 
― Fusta: 1 T 
― Vidre: 1 T 
― Plàstic: 0,5 T 
― Paper i cartró: 0,5 T 
Observacions: Es preveu la separació efectiva en obra de totes les fraccions. 

Especials 

Zona habilitada per a Residus Especials (amb tants bidons com sigui necessari). La legislació de 
Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. 
Entre altres recomanacions, es destaquen les següents: 
― No es podran tenir emmagatzemats en obra més de 6 mesos. 
― El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i lluny del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per evitar possibles abocaments accidentals. 
― Senyalitzar correctament els diferents contenidors per a l'emmagatzematge de residus especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats a les 
etiquetes. 

― Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
― Emmagatzemar  els contenidors que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical, i sobre cubetes de retenció de líquids para evitar fugues. 
― Impermeabilitzar el terreny on es situïn els contenidors de residus especials 

No Especials 

x contenidor per a metalls                                                               
x contenidor per a fusta 
x contenidor per a plàstic                                                                  
x contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a vidre 
x contenidor per a restes de formigó 
x contenidor per a restes de barreges bituminoses               
x contenidor per a barreges de residus municipals                                                 
x contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

2. Reciclatge de 
residus petris no 
especials a la pròpia 
obra. 

Quantitat de residus petris que es preveu picar o reutilitzar en obra, posteriorment, en el mateix 
emplaçament (runa). 
 
En l’obra es preveu el matxuqueig i reciclatge per a la formació de bases de paviment compactats al 
98% del PM de tots els materials petris i asfàltics de l’obra següents: 
 
Fase 1 
Paviment petri: 259m2x0,15= 38,8m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum a 
reciclar d’uns 52m3. 
 
Fase 2 
Paviment asfàltic: 124m2x0,15=18,6m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum 
a reciclar d’uns 25m3.  
 
Paviment petri: 34m2x0,15= 5,1m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum a 
reciclar d’uns 6,8m3.  

3. Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. Es preveu la separació en origen de totes les fraccions valoritzables. 

No especials  
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS  RESIDUS DINS L'OBRA 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
Codi CER: 170904, 170101, etc. (codis admesos en els dipòsits de terres i enderrocs) 

 Restes de barreges bituminoses 
Codi CER 170302 

 

Metalls 
Codi CER 170405 

 

Fusta 
Codi CER 170201 

 

Plàstic 
Codi CER 170203 

 

Paper i cartró 
Codi CER 150101 

 

Barreges de residus municipals 
Codi CER 200301 

Especials  

 

Olis hidràulics: Codi CER 130110 
Gasos en recipients a pressió: Codi CER 160504 
Envasos que contenen substàncies perilloses: Codi CER 151110 
Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona per 
a l'emmagatzematge temporal. No obstant això, en el moment d'emmagatzemar els residus especials, 
s'haurà de tenir en compte la simbologia de perillositat que identifiqui a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d'acord amb la legislació vigent de residus especials. 
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6. GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Així mateix, el transport fins a 
aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes autoritzats per a la recollida de residus. 
S'haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la 
documentació de seguiment de la correcta gestió dels residus generats, d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. Per a aquells RCD (terres, residus petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar l'evidència documental que acrediti la destinació final d'aquests materials. La gestió 
dels residus perillosos que es generin s'haurà de regir conforme a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Reial decret 
833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002 ), la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals.  
D'altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, llots de fosses sèptiques, etc.) seran gestionats d'acord 
amb els criteris establerts per la legislació i l'autoritat municipal. 
 
S'adjunta a continuació la Fitxa de gestió de residus fora de l'obra, contemplada per la Guia per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, aprovada pels diferents col·legis professionals amb una proposta dels 
gestors autoritzats per  l'Agència de Residus de Catalunya amb els quals es poden dur a terme les operacions de gestió dels 
mateixos. 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destinació dels residus segons tipologia   Identificar les plantes de reciclatge, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus.       

CER Classificació Descripció Possibles Gestors 

Codi Nom 

20103,

00 

No especial Restes vegetals E-707.00 CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA (EXPLOTADOR 

PROINTRAVAL, SL) (Jorba) 

130110
* 

Especial Olis hidràulics E-56.93  CATOR, S.A. (Alcover) 

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

150101 No especial Envasos de 
paper i cartró 

E-1219.11 ECOPARC 4 D'ELS HOSTALETS DE PIEROLA (Hostalets de 
Pierola) 

E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

150110
* 

Especial Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o que 
estan 
contaminades 
per elles 

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

E-932.06 TOT RESIDUS INDUSTRIALS, SL (Igualada) 

E-1351.12 SUCESORES DE ESTEBAN CARMONA PANIAGUA, SCP 
(MASQUEFA) 

160504
* 

Especial Gasos en 
recipients a 
pressió. 

E-01.89  Atlas Gestión Medioambiental, S.A. (Castellolí) 

170101 No especial Formigó E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de 
Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170201 No especial Fusta E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destinació dels residus segons tipologia   Identificar les plantes de reciclatge, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus.       

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-1422.13 A&C PALETS, SL (Molins de Rei) 

170203 No especial Plàstic E-1400.13 UTE TRIATGE D'ENVASOS DE LA ZONA CENTRE II 
(Igualada) 

E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

170302 No especial Mescles 
bituminoses 
diferents de les 
especificades 
en el codi 
171301 

E-1190.10 ADEC GLOBAL, SL 

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de 
Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170405 No especial Ferro i acer E-1574.15 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (Igualada) 

E-656.99 TRANS DIEMA, SL (Igualada) 

E-942.06 CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SL (La Torre de 
Claramunt) 

170503
170504 

No especial Terra i materials 
petris/ 
Terres i pedres, 
diferents de les 
especificades 
en el codi 
170503 

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de 
Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

170904 No especial Residus 
barrejats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901,170902,
170903)  

E-550.98 Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de 
Pujalt 
MINA "ISIDRO", NUCLI DE GUÀRDIA (Sant Martí 
Sesgueioles) 

200301 No especial Barreges de 
residus 
municipals 

E-73.94 SOCIETAT MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL D'IGUALADA, SL 
(Igualada) 

E-32.90 CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA (Els Hostalets de 
Pierola) 
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7. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE LA CONSTRCCIO I DEMOLICIÓ DE L’OBRA 
 
A les taules següents es resumeixen els amidaments estimats de les diferents tipologies de residus que es poden generar a 
l’obra, calculats a partir dels imports parcials de cadascun dels capítols del pressupost. Els resultats obtinguts s’han emprat 
com a base per a la valoració econòmica de la gestió de residus de l’obra.  
 
En el present Projecte es preveu la reutilització en la pròpia obra de la totalitat de les terres d’excavació en desmunt per a la 
configuració de terraplens. En l’Annex de topografia i moviments de terres es calculen els diferents moviments de terres amb 
un balanç zero, sigui per la recuperació de la terra vegetal procedent dels decapatges previs o del sòl d’excavació per a la 
formació de motes i terraplenats no estructurals. 
 
Els treballs d’esbrossada inclouen el transport i la gestió en centres autoritzats dels residus vegetals obtinguts en obra. No es 
descarta la trituració in situ i l’estesa del mulch resultat en la pròpia obra, sempre i quan així ho autoritzi la Direcció Facultativa. 
 
En l’obra es preveu el matxuqueig i reciclatge per a la formació de bases de paviment compactats al 98% del PM de tots els 
materials petris i asfàltics de l’obra següents: 
 
Fase 1 
Paviment petri: 259m2x0,15= 38,8m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum a reciclar d’uns 52m3. 
 
Fase 2 
Paviment asfàltic: 124m2x0,15=18,6m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum a reciclar d’uns 
25m3.  
 
Paviment petri: 34m2x0,15= 5,1m3 que aplicant un coeficient d’esponjament de 1,35 dóna un volum a reciclar d’uns 6,8m3. 
 
A la taula següent, finalment, es resumeixen els volums estimats de residus generats a obra, per a cadascuna de les Fases en 
les quals s’estructura: 
 
   Fase 1 Fase 2 
CER Classificació Descripció Quantitat estimada Quantitat estimada 

m3 T m3 T 
020103 No especial Restes vegetals 0,3765 0,3765 69,5061 69,5061 
130110* Especial Olis hidràulics 0,6763 0,6019 6,7401 5,9987 
150101 No especial Envasos de paper i cartró 0,0301 0,0021 7,0047 0,4947 
151110* Especial Envasos que contenen 

restes de substàncies 
perilloses o que estan 
contaminades per elles 

0,1932 0,1720 1,9257 1,7139 

160504* Especial Gasos en recipients a 
pressió (inclosos  halons) 
que contenen substàncies 
perilloses 

0,0966 0,0097 0,9629 0,0963 

170101 No especial Formigó 2,3402 3,2738 10,0817 14,1037 
170201 No especial Fusta 0,1506 0,0377 27,8024 6,9506 
170203 No especial Plàstic 0,0753 0,0115 0,0753 0,0115 
170302 No especial Mescles bituminoses 

diferents de les 
especificades en el codi 
171301 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

170405 No especial Ferro i acer 2,1618 0,7782 0,0000 0,0000 
170503 No especial Terres i materials petris  (1) 285,4500 399,6300 0,0000 0,0000 
170904 No especial Residus barrejats de 

construcció i demolició 
diferents dels especificats 
en els codis 
170901,170902,170903) 
(2) 

0,0000 0,0000 2.223,8100 2.890,9530 
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200301 No especial Barreges de residus 
municipals 

10,0000 3,0000 10,0000 3,0000 

(1) Volums de terres excedents, no aprofitables  

(2) Volums d’enderroc 

 
La valoració econòmica prevista per a la gestió dels residus que es generaran durant l'execució de les obres, inclòs el 
transport i deposició en instal·lacions de gestió i/o valoració de residus autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya, 
s’ha inclòs en el Pressupost general del Projecte. 
 
 
8. PRESCRIPCIONS PER AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 
 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte en relació amb l'emmagatzematge, 
manipulació, segregació i altres operacions de gestió dels RCD es descriuen a continuació: 
 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, residus metàl·lics, etc.) que es realitzi en 
contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar is segregar de la resta de residus d'una forma adequada. 
 

 Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat almenys a 15 centímetres al llarg de tot el 
seu perímetre.  
 

 El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus impropis. Els contenidors 
romandran tancats o coberts almenys fos de l'horari de treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

 L'equip d'obra  haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments adequats que es destinaran a la 
manipulació, segregació i emmagatzematge de cada tipus de RCD. 
 

 S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, requeriments de les llicències d'obres, 
etc.), especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. En 
aquest últim cas, s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització d'una avaluació econòmica de les 
condicions en les quals és viable aquesta operació. Així mateix, s'haurà de valorar les possibilitats reals de dur-les a 
terme: que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres 
serà la responsable última de la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 
 

 En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar  que la destinació final dels residus generats en 
obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència  de Residus de 
Catalunya, així com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la recollida dels residus. Així mateix, durant 
tot el funcionament de l'obra es durà a terme un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCD hauran d'aportar la documentació corresponent al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, 
d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Para aquells RCD (terres, residus 
petris, etc.) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental 
de la destinació final. 
 

 La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en l’obra nova es regiran conforme 
a la legislació nacional vigent (Llei 10/1998, Reial decret 833/88, RD 952/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació 
autonòmica i els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a l’obra (restes 
de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d'acord amb els criteris marcats per la legislació i els organismes 
municipals. 
 

 Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 
 

 S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta que impedeixin 
la seva adequada segregació i valorització, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de RCD amb 
substàncies tòxiques i/o perilloses. 
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1. CONSIDERACIONS PRELIMINARS: JUSTIFICACIÓ, OBJECTE I CONTINGUT 

1.1. Justificació 
 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi de seguretat i salut, a causa del seu volum i els mitjans d’execució, 
complint-se l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del 
Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
1.2. Objecte 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos 
d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
S'exposen unes directrius d'acord amb el Reial Decret 1627/97, pel que fa a les disposicions en matèria de seguretat i salut, 
amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

 Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
 Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el 

procés constructiu 
 Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
 Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
 Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
 Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 
1.3. Contingut del ESS 
 
D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 1627/97, l'Estudi de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan 
es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa. 
 
En l'estudi es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la 
Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborables. 
 
 
2. DADES GENERALS 

2.1. Agents 
 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 
 
Promotor Ajuntament d’Igualada 
Autor del projecte Pere Massó i Suaz, arquitecte 
Constructor - Cap d'obra A designar pel promotor 
Coordinador de seguretat i salut A designar pel promotor 
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2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
 
Denominació del projecte Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 

Tipus d’obra Urbanització 

Pressupost d'execució material 649.517,59€ 

Termini d'execució 3 mesos 

Núm. màx. operaris 10 simultàniament 
 
 
2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada avaluació i 
delimitació dels riscos que poguessin causar. 
 
Adreça Guixeres de Can Masarnau 

Accessos a l'obra Des de l’Avinguda Mestre Montaner entrant per l’accés de l’escola Dolors Martí 
Des del Carrer Parlament de Catalunya entrant pel camí de Can Masarnau 
Des de la Carretera BV-1031 a l’alçada del Carrer Doctor Botet p 

Topografia del terreny Camí a mitja vessant  

Edificacions Sense edificacions 

Servituds i condicionants No s’identifiquen servituds i condicionants significatius 

Climatologia Clima Mediterrani. 
 
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels 
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per 
evitar possibles accidents de circulació. Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la 
mínima deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
 
3. MITJANS D'AUXILI 

 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol 
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable 
d'emergències de l'obra. Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 
sanitaris més propers. 
 
3.1. Mitjans d'auxili en obra 
 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc 
accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el 
subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball. 
 
El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 486/97, de 14 d'abril: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats 
 Gases estèrils 
 Cotó hidròfil 
 Benes 
 Esparadrap 
 Apòsits adhesius 
 Tisores 
 Pinces i guants d'un sol ús 

 
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i 
substituint els productes caducats. 



Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Estudi de Seguretat i Salut 

Memòria 

                 5 

3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
 
Centre d'Assistència Primària 
Centre d’atenció Primària Cap Anoia 
Passeig. Verdaguer, 170,  
08700 Igualada. 
Telèfon 938 053 500 
 
Bombers 
Parc de Bombers d’Igualada 
Carrer de Masquefa, 42 
08700 Igualada 
Telèfon: 085 
938030313 
 
Creu Roja 
Carrer de les Comes, 34 
08700 Igualada. 
Tel: 938030789 
 
 
4. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS 

 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" 
contingudes a l'apartat 15 de l'Annex IV (Part A) del R.D. 1627/97. 
 
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta 
prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests 
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
4.1. Vestuaris 
 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament, incloent 
bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
4.2. Lavabos 
 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 porta rotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 
4.3. Menjador 
 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja dels 
utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, 
preferentment d'un sol ús. 
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5. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR 

 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb les 
mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com 
els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 
 
Riscos generals més freqüents: 

 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Despreniment de càrregues suspeses 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Exposició a vibracions i soroll 
 Talls i cops al cap i extremitats 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general: 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra 
 Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos, en 

compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que exigeixen la seva presència. 
 Operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda 
 Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 

50 km/h 
 Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major 

insolació 
 La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics, 

evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
 La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques, 

per evitar sobreesforços innecessaris 
 Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la 

seva intensitat i voltatge 
 No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
 Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 
 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 

 
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra: 

 Casc de seguretat homologat 
 Casc de seguretat amb barballera 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anta caiguda 
 Cinturó portaeines 
 Guants de goma 
 Guants de cuir 
 Guants aïllants 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Calçat de seguretat amb sola aïllant i anta claus 
 Botes de canya alta de goma 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Roba de treball impermeable 
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 Faixa anta lumbago 
 Ulleres de seguretat anti impactes 
 Protectors auditius 

 
5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les mesures 
preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 
5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
 
Riscos més freqüents: 

 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de partícules als ulls 
 Incendis 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i 
dispositius de tall (interruptors diferencials) 

 Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies 
soterrades 

 Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
 Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva 

presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
 S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
 En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha 

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
 Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4 

m 
 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
 Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa 

de corrent independent per a cada aparell o eina 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Calçat aïllant per a electricistes 
 Guants dielèctrics 
 Banquetes aïllants de l'electricitat 
 Comprovadors de tensió 
 Eines aïllants 
 Roba de treball impermeable 
 Roba de treball reflectora 

 
5.1.2. Tancat d'obra 
 
Riscos més freqüents 

 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de fragments o de partícules 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Exposició a vibracions i soroll 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
 Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
 Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
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 Calçat amb puntera reforçada 
 Guants de cuir 
 Roba de treball reflectora 

 
5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
5.2.1. Condicionament del terreny 
 
Riscos més freqüents 

 Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant l'operació de 
marxa enrere 

 Circulació de camions amb el bolquet aixecat 
 Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció 
 Caiguda de material des de la cullera de la màquina 
 Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió 
 Bolcada de màquines per excés de càrrega 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
 Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels desnivells existents 
 Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots 
 Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
 La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
 Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de terres 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Auriculars antisoroll 
 Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina 

 
5.2.2. Fonamentació 
 
Riscos més freqüents 

 Inundacions o filtracions d'aigua 
 Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
 El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de 

seguretat 
 Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 
5.2.3. Estructura 
 
Riscos més freqüents 

 Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
 Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
 Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
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Equips de protecció individual (EPI) 

 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

 
5.2.4. Tancaments i revestiments exteriors 
 
Riscos més freqüents 

 Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
 No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 
5.2.5. Cobertes 
 
Riscos més freqüents 

 Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones 
de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

 L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

 S'instal·laran ancoratges al carener per subjectat els cables i/o els cinturons de seguretat 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Calçat amb sola antilliscant 
 Roba de treball impermeable 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 

 
5.2.6. Instal·lacions en general 
 
Riscos més freqüents 

 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
 Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
 Incendis i explosions 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de 
seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

 S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió normalitzada, 
alimentades a 24 volts 

 S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants aïllants en proves de tensió 
 Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
 Banquetes aïllants de l'electricitat 
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 Comprovadors de tensió 
 Eines aïllants 

 
5.2.7. Revestiments interiors i acabats 
 
Riscos més freqüents 

 Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell 
 Exposició a vibracions i soroll 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 
 Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de minimitzar els 
riscos d'incendi i d'intoxicació 

 Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 
 A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics queda 

prohibit menjar o fumar 
 Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i aparells 

sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents 
 Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball 
 Casc de seguretat homologat 
 Guants de goma 
 Guants de cuir 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Ulleres de seguretat antiimpactes 
 Protectors auditius 

 
5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars 
 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a les prescripcions de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de Treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 
1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el treball en les indústries de la Construcció i Obres Públiques" 
Subsecció 2ª "Bastides en general". 
 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa 
vigent. 
 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes 
homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
5.3.1. Puntals 

 No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-se 
el període estricte de desencofrat 

 Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els paraments 
verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 

 Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 
 
5.3.2. Torre de formigonat 

 Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota 
persona no autoritzada" 

 Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb entornpeu, 
amb una alçada igual o superior a 0,9 m 

 No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat durant els 
seus canvis de posició 
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 En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball situada 
perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç 

 
5.3.3. Escala de mà 

 Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales 
 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants 
 Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones 
 Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planeïtat adequada perquè siguin estables i immòbils, 

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars 
 Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 

horitzontal 
 L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical 
 L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament 

amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 
 S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 
 Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat 

amb dispositiu anticaiguda 
 
5.3.4. Bastida de cavallets 

 Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 
 S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament 

l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 
 Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 
 Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 

 
5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de 
maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als 
següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, 
en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els 
procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el Reglament de Seguretat en les Màquines 
(Reial Decret 1495/86), les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les especificacions dels 
fabricants. 

c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

 
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 
5.4.1. Pala carregadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà el 
fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 
 L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 
 El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la 

pala 
 
5.4.2. Retroexcavadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el fre 
d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 
 Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de 

la marxa 
 Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada 
 Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina 
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5.4.3. Camió de caixa basculant 

 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 
 Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les 

operacions de càrrega i descàrrega 
 No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega 

 
5.4.4. Camió per a transport 

 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 
 Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els 

materials solts amb una lona 
 Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas 

d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
 En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, 

romanent sempre el conductor fora de la cabina 
 
5.4.5. Formigonera 

 Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia 
elèctrica 

 La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
 El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 
 Disposarà de fre de basculament del bombo 
 Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor 

diferencial 
 Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra 
 No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 

 
5.4.6. Vibrador 

 L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
 La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
 Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions d'estanqueïtat i 

aïllament 
 Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari, 

aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
 El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari 

sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 
 Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
 Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de 

referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
 
5.4.7. Martell picador 

 Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas 
del personal 

 No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa 
 Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues 
 Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 

 
5.4.8. Grueta 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 
 El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del 

manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 
 Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensió 

de càrregues i de les eslingues 
 Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem superior 

de la ploma 
 Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant 
 Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar 
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 S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta 
 Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui igual o 

superior al 10% del total 
 L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 
 L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials 
 Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant 

 
5.4.9. Serra circular 

 El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
 Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra 
 Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 
 La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 
 El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 
 No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres 

 
5.4.10. Serra circular de taula 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 
 El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut 

del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 
 Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a tres 

metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos 
d'acabat 

 En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de 
protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de 
protectors auditius 

 La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc 
 La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel 

punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
 S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada al 

disc de la serra 
 La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament 

el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 
 L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 

 
5.4.11. Talladora de material ceràmic 

 Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a la 
seva immediata substitució 

 la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 
 No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 

 
5.4.12. Equip de soldadura 

 No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura 
 Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
 Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i condicions 

d'ús, en un lloc proper i accessible 
 En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors, 

preferentment sistemes d'aspiració localitzada 
 Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball 
 Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada, no 

romanent en cap cas amb els ulls al descobert 
 
5.4.13. Eines manuals diverses 

 L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble 
aïllament 

 L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades 
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 No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant 
 Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars 
 Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
 En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 
 Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics 
 Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el 

seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 
 Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els 

peus mullats 
 En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial Decret 286/06 de 

protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de 
protectors auditius 

 
 
6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES 

 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més 
freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
6.1. Caigudes al mateix nivell 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
 S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials 

 
6.2. Caigudes a diferent nivell 

 Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 
 Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 
 Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 

 
6.3. Pols i partícules 

 Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 
 Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules 
 
6.4. Soroll 

 S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball 
 Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 
 Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 

 
6.5. Esforços 

 S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 
 Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual 
 S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius 
 S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues 

 
6.6. Incendis 

 No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 
 
6.7. Intoxicació per emanacions 

 Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient 
 S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 
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7. RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR 

 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i 
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, 
així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 
7.1. Caiguda d'objectes 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Es muntaran marquesines als accessos 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
 S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides 
 No es llançaran traços ni restes de materials des de les bastides 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Casc 
 Guants i botes de seguretat 
 Ús de borsa portaeines 

 
7.2. Dermatosi 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 S'evitarà la generació de pols de ciment 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants i roba de treball adequada 
 
7.3. Electrocucions 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica 
 L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals 
 Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant 
 La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament 
 Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra 

 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants dielèctrics 
 Calçat aïllant per a electricistes 
 Banquetes aïllants de l'electricitat 

 
7.4. Cremades 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants, polaines i davantals de cuir 
 
7.5. Cops i talls en extremitats 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

 Guants i botes de seguretat 



Projecte d’urbanització de l’accés i l’esplanada del moll de ribera del port de Blanes 
Estudi de Seguretat i Salut 

Memòria 

16 

8. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT, EN TREBALLS POSTERIORS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT 

 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs 
de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 
8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb el 
risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present estudi de 
seguretat i salut. 
 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera planta, 
per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 
8.2. Treballs en instal·lacions 
 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal qualificat, 
complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en 
cada matèria. 
 
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà 
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 
8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb ventilació 
suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
 
9. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

 
En l'obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut concorren els riscos especials referits en els punts 1, 2 i 10 inclosos 
a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" 
del R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 
 
Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les 
mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 
 

 Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
 Execució de tancaments exteriors. 
 Formació dels ampits de coberta. 
 Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 
 Disposició de plataformes volades. 
 Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 
 
10. MESURES EN CAS D'EMERGÈNCIA 

 
El Contractista haurà de reflectir en el corresponent Pla de Seguretat i Salut les possibles situacions d'emergència, establint 
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec 
d'aquestes mesures. 
 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar 
garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un 
centre d'assistència mèdica. 
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11. PRESÈNCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS DEL CONTRACTISTA 

 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de Seguretat i Salut, cada contractista 
haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la Llei 54/03, de 12 de desembre, 
de Reforma del Marc Normatiu de Prevenció de Riscos Laborals, a través del seu article 4.3. 
 
A tals aquests efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut. 
 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com 
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació 
que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 
 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin 
assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, 
havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir 
les deficiències observades. 
 
 
12. NORMATIVA APLICABLE 

 
12.1. Normativa general 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
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Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

12.2. Sistemes de protecció col.lectiva 
 
12.2.1. Protecció contra incendis 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos 
de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completat per: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

12.2.2. Equips de protecció individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
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Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria 
y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

12.2.3. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003  
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 



Projecte d’urbanització de l’accés i l’esplanada del moll de ribera del port de Blanes 
Estudi de Seguretat i Salut 

Memòria 

22 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
 

12.2.4. Senyalitzacions i tancaments del solar 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 
 
13. CONCLUSIONS DE LA MEMÒRIA 

 
Tenint en compte el que s’ha exposat, el present document es dóna per complet per a la seva aprovació, si s’escau. 
 
 
Igualada, abril de 2022 
 
     L’autor de l’estudi 
 
 
 
 
 
 
      Pere Massó i Suaz 
      Arquitecte 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS

ANNEX NÚM. 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

 
 
 
 



    Pàgina:  2

Justificació de Preus

Nº CODI UT DENOMINACIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
 

   

                   

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7.1 PROTECCIONS COLꞏLECTIVES                 
        

7.1-1 HQU10010 u Lloguer mensual de barracons per a oficina, 
vestuari, menjador i higiene, degudament 
acabats amb els elements esencials per al 
seu bon funcionament, així com les diferents 
connexions a les xarxes de serveis 
necessàries amb les seves proteccions i les 
revisions necessàries durant el termini de 
l'obra. 

        

  

BQU10010 u Lloguer mensual dels 
barracons per a oficina, 
vestuari, menjador i 
higiene, degudament 
acabats amb els elements 
esencials per al seu bon 
funcionament, així com les 
diferents connexions a les 
xarxes de serveis 
necessàries amb les seves 
proteccions i les revisions 
necessàries durant el 
termini de l'obra 

1,000 246,691 246,69

      Costos indirectes  % 3,00 246,690 7.40

          Total Arrodonit      254,09

7.1-2 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del 
material durant el transcurs de l'obra, així 
com l'assessorament en seguretat i salut, i 
d'un servei mèdic d'empresa. 

        

  

BQUA0020 u Farmaciola amb reposició 
mensual del material 
durant el transcurs de 
l'obra, així com 
l'assessorament en 
seguretat i salut, i d'un 
servei mèdic d'empresa 

1,000 30,806 30,81

      Costos indirectes  % 3,00 30,810 0.92

          Total Arrodonit      31,73

7.1-3 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants 
d'1 m d'alçària, inclou suports, colꞏlocació i 
desmuntatge. 

        

  A0140000 h Manobre 0,046 16,000 0,74

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 0,740 0,01

  
BBC10030 m Amortització de tanca de 

plàstic de contenció de 
vianants d'1 m d'alçària, 
inclou suports 

1,000 1,064 1,06

      Costos indirectes  % 3,00 1,810 0.05

          Total Arrodonit      1,86

7.1-4 HB2C0010 m Subministrament i colꞏlocació de tanca tipus 
new jersey de formigó, amb el desmuntatge 
inclòs. 

        

  A0140000 h Manobre 0,052 16,000 0,83

  A0121000 h Oficial 1a 0,053 17,880 0,95

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 1,780 0,02
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BBM20010 m Amortització de barrera de 

seguretat rígida 
prefabricada, tipus new 
jersey 

1,000 9,845 9,85

  C1503000 H Camió grua 0,068 27,599 1,88

      Costos indirectes  % 3,00 13,530 0.41

          Total Arrodonit      13,94

7.1-5 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques 
vials amb pintura reflectant de dos 
components blanca i microesferes de vidre, 
inclou premarcatge, segons plànols. Tot 
inclòs. 

        

  A0121000 h Oficial 1a 0,110 17,880 1,97

  A0140000 h Manobre 0,220 16,000 3,52

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 5,490 0,05

  
B8ZBU300 kg Pintura de dos 

components en fred de 
llarga durada, per a 
marques vials 

1,200 1,704 2,04

  
C1B02B00 h Màquina per a pintar 

bandes de vial, 
d'accionament manual 

0,143 22,403 3,20

      Costos indirectes  % 3,00 10,780 0.32

          Total Arrodonit      11,10

7.1-6 FBB40010M2 ut Senyal de prohibició , normalitzada amb 
pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i 
banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , 
diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 
m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

        

  

BBM30010M2 ut Senyal de prohibició , 
normalitzada amb 
pictograma negre sobre 
fons 
Blanc , de forma circular 
amb cantells i banda 
transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , 
en color vermell , diàmetre 
29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per 
ser vista fins 12 m , fixada 
i amb el 
Desmuntatge inclòs 

1,000 23,946 23,95

      Costos indirectes  % 3,00 23,950 0.72

          Total Arrodonit      24,67

7.1-7 FBB40010M3 ut Senyal d'obligació , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons blau , de forma 
circular amb cantells en color blanc , 
diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
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BBM30010M3 ut Senyal d'obligació , 
normalitzada amb 
pictograma blanc sobre 
fons 
Blau , de forma circular 
amb cantells en color 
blanc , diàmetre 29 cm , 
Amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista 
fins 12 m , fixada i 
Amb el desmuntatge inclòs

1,000 23,127 23,13

      Costos indirectes  % 3,00 23,130 0.69

          Total Arrodonit      23,82

7.1-8 FBB40010M4 ut Senyal indicativa d'informació de salvament 
o socors , normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd , de forma rectangular 
o quadrada , costat major 60 cm , per ser 
vista fins 25 m de distància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

        

  

BBM30010M4 ut Senyal indicativa 
d'informació de salvament 
o socors , normalitzada 
Amb pictograma blanc 
sobre fons verd , de forma 
rectangular o 
Quadrada , costat major 
60 cm , per ser vista fins 
25 m de distància , 
Fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1,000 20,815 20,82

      Costos indirectes  % 3,00 20,820 0.62

          Total Arrodonit      21,44

7.1-9 FBB10010M5 u Senyal d'advertència , normalitzada amb 
pictograma negre sobre fonsgroc , de forma 
triangular amb el cantell negre , costat major 
41 cm ,amb cartell explicatiu rectangular , 
per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i 
amb el desmuntatge inclòs. 

        

  A0140000 h Manobre 1,239 16,000 19,82

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 19,820 0,20

  
BBM111U2M1 u Senyal manual per a 

senyalista en forma de 
raqueta. 

1,000 9,552 9,55

      Costos indirectes  % 3,00 29,570 0.89

          Total Arrodonit      30,46

7.1-10 H1534001M2 ut Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada         
  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,471 19,250 9,07

  % % Mitjans auxiliars 2,000 9,070 0,18

      Costos indirectes  % 3,00 9,250 0.28

          Total Arrodonit      9,53

7.1-11 H1534001M3 ut Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada 
amb pica de 70 cm d'alçada clavada         

  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,331 19,250 6,37

  % % Mitjans auxiliars 2,000 6,370 0,13

      Costos indirectes  % 3,00 6,500 0.20
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          Total Arrodonit      6,70

7.1-12 FBC10001 m Abalisament amb cinta plàstica i rodons 
d'acer corrugat. Tot inclòs i completament 
acabat. 

        

  A0140000 h Manobre 0,031 16,000 0,50

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 0,500 0,01

  
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades 

b 500 s de límit elàstic >= 
500 n/mm2 

0,400 0,370 0,15

  BBC10002 m Cinta plàstica 1,000 0,447 0,45

      Costos indirectes  % 3,00 1,110 0.03

          Total Arrodonit      1,14

7.1-13 HBC10020M1 ut Balisa lluminosa d'alta intensitat 
estroboscòpica recarregable i amb el 
desmuntatge inclòs 

        

  A0140000 h Manobre 6,180 16,000 98,88

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 98,880 0,99

  

BBC10020 m Amortització de balisa 
lluminosa intermitent, 
inclou suports, 
connexions, consum, part 
porporcional de cable de 
connexió, i tot el necessari 
per al seu correcte 
funcionament 

1,020 0,478 0,49

      Costos indirectes  % 3,00 100,360 3.01

          Total Arrodonit      103,37

7.1-14 FHU31171M1 u Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. 
Inclou desmuntatge         

  A012H000 h Oficial 1a electricista 0,154 17,880 2,75

  %NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,000 2,750 0,03

  
BHU31171 u Làmpada de vapor de sodi 

de pressió alta de forma 
ovoide, amb casquet e27, 
de potència 70 w 

1,000 10,500 10,50

      Costos indirectes  % 3,00 13,280 0.40

          Total Arrodonit      13,68

7.1-15 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent 
extintor. 

        

  

mt41ixi010a Ut Extintor portàtil de pols 
químic abc polivalent 
antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 
21a-113b-c, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, segons une 
23110. 

1,000 14,301 14,30

  mo060 h Peó ordinari construcció. 0,046 19,250 0,89

  % % Mitjans auxiliars 2,000 15,190 0,30

      Costos indirectes  % 3,00 15,490 0.46
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          Total Arrodonit      15,95

7.1-16 YFF010 Ut Reunió del comitè de seguretat i salut en el 
treball.         

  
mt50mas010 Ut Cost de la reunió del 

comitè de seguretat i salut 
en el treball. 

1,000 85,371 85,37

  % % Mitjans auxiliars 2,000 85,370 1,71

      Costos indirectes  % 3,00 87,080 2.61

          Total Arrodonit      89,69
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS                 

7.2-1 YIC010 Ut Casc de seguretat.         

  

mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la construcció, 
amb arnès de subjecció. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. 
De 20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 

1,000 0,406 0,41

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,410 0,01

      Costos indirectes  % 3,00 0,420 0.01

          Total Arrodonit      0,43

7.2-2 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.         

  

mt50epj010a Ut Ulleres contra impactes antiratlladura, 
incolores. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 166. 

0,333 1,536 0,51

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,510 0,01

      Costos indirectes  % 3,00 0,520 0.02

          Total Arrodonit      0,54

7.2-3 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.         

  

mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de lona i 
serratge. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 420. 

1,000 0,376 0,38

  % % Mitjans auxiliars 2,000 0,380 0,01

      Costos indirectes  % 3,00 0,390 0.01

          Total Arrodonit      0,40

7.2-4 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàlꞏlica.         

  

mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàlꞏlica i plantilles d'acer 
flexibles. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 344, une-en 345, une-
en 346 i une-en 347. 

1,000 12,099 12,10

  % % Mitjans auxiliars 2,000 12,100 0,24

      Costos indirectes  % 3,00 12,340 0.37

          Total Arrodonit      12,71

7.2-5 YIU010 Ut Mono de treball.         

  

mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
340. 

1,000 2,319 2,32

  % % Mitjans auxiliars 2,000 2,320 0,05

      Costos indirectes  % 3,00 2,370 0.07

          Total Arrodonit      2,44
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7.2-6 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.         

  

mt50epd010d Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
358. 

0,250 6,493 1,62

  % % Mitjans auxiliars 2,000 1,620 0,03

      Costos indirectes  % 3,00 1,650 0.05

          Total Arrodonit      1,70

7.2-7 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.         

  

mt50epp010a Ut Parell de botes de aigua sense 
cremallera. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347. 

1,000 9,731 9,73

  % % Mitjans auxiliars 2,000 9,730 0,19

      Costos indirectes  % 3,00 9,920 0.30

          Total Arrodonit      10,22

7.2-8 YIP020b Ut Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàlꞏlica.         

  

mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàlꞏlica i plantilles d'acer 
flexibles. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 344, une-en 345, une-
en 346 i une-en 347. 

1,000 12,099 12,10

  % % Mitjans auxiliars 2,000 12,100 0,24

      Costos indirectes  % 3,00 12,340 0.37

          Total Arrodonit      12,71

7.2-9 YIU010b Ut Mono de treball.         

  

mt50epu010 Ut Granota de feina, de polièster-cotó. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
340. 

1,000 2,319 2,32

  % % Mitjans auxiliars 2,000 2,320 0,05

      Costos indirectes  % 3,00 2,370 0.07

          Total Arrodonit      2,44

7.2-10 YID010b Ut Cinturó de seguretat antivibratori.         

  

mt50epd010d Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
358. 

0,250 6,493 1,62

  % % Mitjans auxiliars 2,000 1,620 0,03

      Costos indirectes  % 3,00 1,650 0.05

          Total Arrodonit      1,70

7.2-11 YIP010b Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.         
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mt50epp010a Ut Parell de botes de aigua sense 
cremallera. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347. 

1,000 9,731 9,73

  % % Mitjans auxiliars 2,000 9,730 0,19

      Costos indirectes  % 3,00 9,920 0.30

          Total Arrodonit      10,22

7.2-12 YIO010 Ut Casc protector auditiu.         

  

mt50epo010 Ut Protectors auditius, tipus orellera. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
352, une-en 397 i une-en 24869. 

0,333 22,472 7,48

  % % Mitjans auxiliars 2,000 7,480 0,15

      Costos indirectes  % 3,00 7,630 0.23

          Total Arrodonit      7,86

7.2-13 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.         

  

mt50epv020a Ut Careta autofiltrant per rebutjar, contra 
partícules de pols, ffp1. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. 
De 20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 149. 

1,000 1,064 1,06

  % % Mitjans auxiliars 2,000 1,060 0,02

      Costos indirectes  % 3,00 1,080 0.03

          Total Arrodonit      1,11
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1. Disposicions generals 
1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, 
tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com 
les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció del 
projecte. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el 
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'obra construïda. 
 
1.2. Disposicions facultatives 
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes 
generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.) o bé en 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. 
 
Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats de les condicions de treball en 
matèria de seguretat i salut, són les establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 
1627/1997 "Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció". 
 
1.2.2. El Promotor 
 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb 
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau 
- igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament 
pel Promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 
 
El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans 
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a 
treballs parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial Decret 1627/1997. 
 
1.2.3. El Projectista 
 
És l'agent que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i 
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
1.2.4. El Contractista i Subcontractista 
 
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997: 
 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans humans i 
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 
 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva 
execució. 
 
El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d'octubre. 
 



Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Estudi de Seguretat i Salut 

Plec de condicions 

4 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al 
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel Coordinador de Seguretat i Salut en la 
fase d'execució de l'obra. 
 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu 
càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat 
personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
 
Lliurarà la informació suficient al Coordinador de Seguretat i Salut a l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de 
l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la 
finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 
 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar 
les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/1997. 
 
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre 
coordinació d'activitats empresarials previstes a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les disposicions 
mínimes establertes a l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
 
Atendre les indicacions i consignes del Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut, complint estrictament les seves 
instruccions durant l'execució de l'obra. 
 
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les 
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 
 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
1.2.5. La Direcció Facultativa 
 
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa: 
 
El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra. 
 
Les responsabilitats de la Direcció Facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i 
als subcontractistes. 
 
1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
 
És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i 
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
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1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel Promotor, que forma part 
de la Direcció Facultativa. 
 
Assumirà les tasques i responsabilitats contingudes en la Guia Tècnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, les 
funcions del qual consisteixen en: 

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar 
simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la 
legislació vigent. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

Facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 
1.2.8. Treballadors Autònoms 
 
Són les persones físiques diferents del Contractista i Subcontractista, que realitzen de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeixen contractualment davant el Promotor, el Contractista 
o el Subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de Contractista o 
Subcontractista. 
 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
 
La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es disposa 
en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de 
les seves possibles modificacions. 
 
1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la 
informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de 
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
1.2.11. Recursos preventius 
 
Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la Llei 31/95, Llei 54/03 i Reial Decret 604/06, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, 
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insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries 
per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, 
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals 
inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
1.3. Formació en Seguretat 
 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de 
seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les 
proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als 
treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
1.4. Reconeixements mèdics 
 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos inherents 
al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 
 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a 
altres persones o per al mateix treballador. 
 
1.5. Salut i higiene en el treball 
1.5.1. Primers auxilis 
 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de 
garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 
 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material 
sanitari destinat a primers auxilis. 
 
El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als treballadors 
i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 
 
1.5.2. Actuació en cas d'accident 
 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat 
pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva 
integritat. 
 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l 
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 
 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases 
netes. 
 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
1.6. Documentació d'obra 
1.6.1. Estudi de seguretat i Salut 
 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això. 
 
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors. 
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1.6.2. Pla de seguretat i salut 
 
En aplicació del present estudi de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el 
treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici de la 
mateixa. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre 
amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, 
els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a 
disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 
1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
 
El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació 
com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de 
treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
1.6.5. Llibre d'incidències 
 
mb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que 
constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així 
com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si 
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
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1.6.6. Llibre d'ordres 
 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran 
respectades pel Contractista de l'obra. 
 
1.6.7. Llibre de visites 
 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els següents, 
serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per 
escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 
1.6.8. Llibre de subcontractació 
 
El Contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre 
cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada 
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en particular 
l'article 15 "Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació". 
 
Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de 
prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de 
l'obra. 
 
1.7. Disposicions econòmiques 
 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en 
el corresponent contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

 Fiances 
 Dels preus 

 Preu bàsic 
 Preu unitari 
 Pressupost d'Execució Material (PEM) 
 Preus contradictoris 
 Reclamació d'augment de preus 
 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
 De la revisió dels preus contractats 
 Aplec de materials 
 Obres per administració 

 Valoració i abonament dels treballs 
 Indemnitzacions mútues 
 Retencions en concepte de garantia 
 Terminis d'execució i pla d'obra 
 Liquidació econòmica de les obres 
 Liquidació final de l'obra 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del Pla de Seguretat i Salut abans d'iniciar el 
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a 
solicitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 
 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
2.2. Mitjans de protecció individual 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) emprats en l'obra disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, 
a l'embalatge i al fullet informatiu. 
 
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat 
de forma involuntària. 
 
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, 
nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de 
recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas 
d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la 
seva vida útil o després d'estar sotmesos a solicitacions límit. 
 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció. 
 
2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 
 
El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua 
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients 
de deixalles. 
 
2.3.1. Vestuaris 
 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai 
suficient per guardar la roba i el calçat. 
 
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. 
 
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 
2.3.2. Lavabos i dutxes 
 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de les 
aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
 
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
 
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
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 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 
2.3.3. Vàter 
 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 
 
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb 
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 
 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es 
disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
2.3.4. Menjador i cuina 
 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de 
calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 
 
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la 
preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 
 
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta 
instal·lació. 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els elements 
esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb 
les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    3    3,000 

                           
          Total U d'Amidament : 3,000 

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat 
i salut, i d'un servei mèdic d'empresa. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    1    1,000 

                           
          Total U d'Amidament : 1,000 

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Senyalització creuaments i 
mobiliatat 

 40,000   40,000 

                           
          Total M d'Amidament : 40,000 

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Senyalitzacio trams 2 2,000   4,000 

                           
          Total M d'Amidament : 4,000 

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i microesferes 
de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Vials   8,000   8,000 

                           
          Total M2 d'Amidament : 8,000 

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , de forma circular amb cantells en color 
blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 



  

                     

Nº CODI UT DENOMINACIO 
 

   
 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd , de 
forma rectangular o quadrada , costat major 60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , de forma triangular amb el cantell 
negre , costat major 41 cm ,amb cartell explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total U d'Amidament : 2,000 

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

     10,000   10,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 10,000 

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada clavada 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

     5,000   5,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 5,000 

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i completament acabat. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Trams  25,000   25,000 

                           
          Total M d'Amidament : 25,000 

7.1-13 HBC10020M1 UT Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

7.1-14 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    1    1,000 



 

   
 

                           
          Total U d'Amidament : 1,000 

7.1-15 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg 
d'agent extintor. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

7.1-16 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

    2    2,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 2,000 

SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori. 



  

                     

Nº CODI UT DENOMINACIO 
 

   
 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-10 YID010b UT Cinturó de seguretat antivibratori. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors 1    1,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 1,000 

7.2-11 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-12 YIO010 UT Casc protector auditiu. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  Mitja de Treballadors  4,000   4,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 4,000 

7.2-13 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1. 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 



 

   
 

  Mitja de Treballadors  8,000   8,000 

                           
          Total Ut d'Amidament : 8,000 

  

                           
                           
                           

  
 
 



  
 

   
 

QUADRE DE PREUS Nº1 

               
               
               
               
               
   



  
 

   
 

  
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador 
i higiene, degudament acabats amb els elements esencials per 
al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a 
les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i 
les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

    

          
TOTAL EUROS PER U 254,09 € dos-cents 

cinquanta-
quatre amb 
nou Euros 

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el 
transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i 
salut, i d'un servei mèdic d'empresa. 

    

          
TOTAL EUROS PER U 31,73 € trenta-u amb 

setanta-tres 
Euros 

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, 
inclou suports, col·locació i desmuntatge.     

          
TOTAL EUROS PER M 1,86 € u amb 

vuitanta-sis 
Euros 

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de 
formigó, amb el desmuntatge inclòs.     

          
TOTAL EUROS PER M 13,94 € tretze amb 

noranta-
quatre Euros 

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura 
reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, 
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,10 € onze amb 
deu Euros 

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , 
amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

    

          
TOTAL EUROS PER UT 24,67 € vint-i-quatre 

amb 
seixanta-set 
Euros 

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau , de forma circular amb cantells en color blanc , 
diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu rectangular , per ser 
vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

          
TOTAL EUROS PER UT 23,82 € vint-i-tres 

amb vuitanta-
dos Euros 

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd , de forma 
rectangular o quadrada , costat major 60 cm , per ser vista fins 
25 m de distància , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

          
TOTAL EUROS PER UT 21,44 € vint-i-u amb 

quaranta-
quatre Euros 



 

   
 

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre 
sobre fonsgroc , de forma triangular amb el cantell negre , 
costat major 41 cm ,amb cartell explicatiu rectangular , per ser 
vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el desmuntatge inclòs. 

    

          
TOTAL EUROS PER U 30,46 € trenta amb 

quaranta-sis 
Euros 

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada     

          
TOTAL EUROS PER UT 9,53 € nou amb 

cinquanta-
tres Euros 

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 
cm d'alçada clavada     

          
TOTAL EUROS PER UT 6,70 € sis amb 

setanta 
Euros 

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot 
inclòs i completament acabat.     

          
TOTAL EUROS PER M 1,14 € u amb 

catorze 
Euros 

7.1-13 HBC10020M1 UT Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i 
amb el desmuntatge inclòs     

          
TOTAL EUROS PER UT 103,37 € cent  tres 

amb trenta-
set Euros 

7.1-14 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou 
desmuntatge     

          
TOTAL EUROS PER U 13,68 € tretze amb 

seixanta-vuit 
Euros 

7.1-15 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent 
extintor. 

    

          
TOTAL EUROS PER UT 15,95 € quinze amb 

noranta-cinc 
Euros 

7.1-16 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.     

          
TOTAL EUROS PER UT 89,69 € vuitanta-nou 

amb 
seixanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat.     

          
TOTAL EUROS PER UT 0,43 € zero amb 

quaranta-tres 
Euros 

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     

          
TOTAL EUROS PER UT 0,54 € zero amb 

cinquanta-
quatre Euros 

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

          
TOTAL EUROS PER UT 0,40 € zero amb 

quaranta 
Euros 

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     

          
TOTAL EUROS PER UT 12,71 € dotze amb 

setanta-u 
Euros 



 

   
 

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball.     

          
TOTAL EUROS PER UT 2,44 € dos amb 

quaranta-
quatre Euros 

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.     

          
TOTAL EUROS PER UT 1,70 € u amb 

setanta 
Euros 

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     

          TOTAL EUROS PER UT 10,22 € deu amb vint-
i-dos Euros 

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     

          
TOTAL EUROS PER UT 12,71 € dotze amb 

setanta-u 
Euros 

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball.     

          
TOTAL EUROS PER UT 2,44 € dos amb 

quaranta-
quatre Euros 

7.2-10 YID010b UT Cinturó de seguretat antivibratori.     

          
TOTAL EUROS PER UT 1,70 € u amb 

setanta 
Euros 

7.2-11 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     

          TOTAL EUROS PER UT 10,22 € deu amb vint-
i-dos Euros 

7.2-12 YIO010 UT Casc protector auditiu.     

          
TOTAL EUROS PER UT 7,86 € set amb 

vuitanta-sis 
Euros 

7.2-13 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.     

          TOTAL EUROS PER UT 1,11 € u amb onze 
Euros 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1-1 HQU10010 u Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, 
degudament acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, 
així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les 
seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

    

           Materials 246,69 € 

           3 % Costos indirectes 7,40 € 

         TOTAL EUROS PER U 254,09 € 

7.1-2 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, 
així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.     

           Materials 30,81 € 

           3 % Costos indirectes 0,92 € 

         TOTAL EUROS PER U 31,73 € 

7.1-3 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, 
col·locació i desmuntatge.     

           Mà d'obra 0,74 € 

           Materials 1,06 € 

           Mitjans auxiliars 0,01 € 

           3 % Costos indirectes 0,05 € 

         TOTAL EUROS PER M 1,86 € 

7.1-4 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.     

           Mà d'obra 1,78 € 

           Maquinària 1,88 € 

           Materials 9,85 € 

           Mitjans auxiliars 0,02 € 

           3 % Costos indirectes 0,41 € 

         TOTAL EUROS PER M 13,94 € 

7.1-5 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos 
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons 
plànols. Tot inclòs. 

    

           Mà d'obra 5,49 € 

           Maquinària 3,20 € 

           Materials 2,04 € 

           Mitjans auxiliars 0,05 € 

           3 % Costos indirectes 0,32 € 

         TOTAL EUROS PER M2 11,10 € 

7.1-6 FBB40010M2 ut Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

    



 

   
 

         Materials 23,95 € 

         3 % Costos indirectes 0,72 € 

       TOTAL EUROS PER UT 24,67 € 

7.1-7 FBB40010M3 ut Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , de 
forma circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

    

         Materials 23,13 € 

         3 % Costos indirectes 0,69 € 

       TOTAL EUROS PER UT 23,82 € 

7.1-8 FBB40010M4 ut Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , costat 
major 60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

    

         Materials 20,82 € 

         3 % Costos indirectes 0,62 € 

       TOTAL EUROS PER UT 21,44 € 

7.1-9 FBB10010M5 u Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , de 
forma triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs. 

    

         Mà d'obra 19,82 € 

         Materials 9,55 € 

         Mitjans auxiliars 0,20 € 

         3 % Costos indirectes 0,89 € 

       TOTAL EUROS PER U 30,46 € 

7.1-10 H1534001M2 ut Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada     
         Mà d'obra 9,07 € 

         Mitjans auxiliars 0,18 € 

         3 % Costos indirectes 0,28 € 

       TOTAL EUROS PER UT 9,53 € 

7.1-11 H1534001M3 ut Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada 
clavada     

         Mà d'obra 6,37 € 

         Mitjans auxiliars 0,13 € 

         3 % Costos indirectes 0,20 € 

       TOTAL EUROS PER UT 6,70 € 

7.1-12 FBC10001 m Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i 
completament acabat.     

         Mà d'obra 0,50 € 

         Materials 0,60 € 

         Mitjans auxiliars 0,01 € 

         3 % Costos indirectes 0,03 € 

       TOTAL EUROS PER M 1,14 € 



 

   
 

7.1-13 HBC10020M1 ut Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 
desmuntatge inclòs     

           Mà d'obra 98,88 € 

           Materials 0,49 € 

           Mitjans auxiliars 0,99 € 

           3 % Costos indirectes 3,01 € 

         TOTAL EUROS PER UT 103,37 € 

7.1-14 FHU31171M1 u Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge     
           Mà d'obra 2,75 € 

           Materials 10,50 € 

           Mitjans auxiliars 0,03 € 

           3 % Costos indirectes 0,40 € 

         TOTAL EUROS PER U 13,68 € 

7.1-15 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

           Mà d'obra 0,89 € 

           Materials 14,30 € 

           Mitjans auxiliars 0,30 € 

           3 % Costos indirectes 0,46 € 

         TOTAL EUROS PER UT 15,95 € 

7.1-16 YFF010 Ut Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.     
           Materials 85,37 € 

           Mitjans auxiliars 1,71 € 

           3 % Costos indirectes 2,61 € 

         TOTAL EUROS PER UT 89,69 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

7.2-1 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
           Materials 0,41 € 

           Mitjans auxiliars 0,01 € 

           3 % Costos indirectes 0,01 € 

         TOTAL EUROS PER UT 0,43 € 

7.2-2 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
           Materials 0,51 € 

           Mitjans auxiliars 0,01 € 

           3 % Costos indirectes 0,02 € 

         TOTAL EUROS PER UT 0,54 € 

7.2-3 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
           Materials 0,38 € 

           Mitjans auxiliars 0,01 € 



 

   
 

         3 % Costos indirectes 0,01 € 

       TOTAL EUROS PER UT 0,40 € 

7.2-4 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
         Materials 12,10 € 

         Mitjans auxiliars 0,24 € 

         3 % Costos indirectes 0,37 € 

       TOTAL EUROS PER UT 12,71 € 

7.2-5 YIU010 Ut Mono de treball.     
         Materials 2,32 € 

         Mitjans auxiliars 0,05 € 

         3 % Costos indirectes 0,07 € 

       TOTAL EUROS PER UT 2,44 € 

7.2-6 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.     
         Materials 1,62 € 

         Mitjans auxiliars 0,03 € 

         3 % Costos indirectes 0,05 € 

       TOTAL EUROS PER UT 1,70 € 

7.2-7 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
         Materials 9,73 € 

         Mitjans auxiliars 0,19 € 

         3 % Costos indirectes 0,30 € 

       TOTAL EUROS PER UT 10,22 € 

7.2-8 YIP020b Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
         Materials 12,10 € 

         Mitjans auxiliars 0,24 € 

         3 % Costos indirectes 0,37 € 

       TOTAL EUROS PER UT 12,71 € 

7.2-9 YIU010b Ut Mono de treball.     
         Materials 2,32 € 

         Mitjans auxiliars 0,05 € 

         3 % Costos indirectes 0,07 € 

       TOTAL EUROS PER UT 2,44 € 

7.2-10 YID010b Ut Cinturó de seguretat antivibratori.     
         Materials 1,62 € 

         Mitjans auxiliars 0,03 € 

         3 % Costos indirectes 0,05 € 

       TOTAL EUROS PER UT 1,70 € 

7.2-11 YIP010b Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     



 

   
 

           Materials 9,73 € 

           Mitjans auxiliars 0,19 € 

           3 % Costos indirectes 0,30 € 

         TOTAL EUROS PER UT 10,22 € 

7.2-12 YIO010 Ut Casc protector auditiu.     
           Materials 7,48 € 

           Mitjans auxiliars 0,15 € 

           3 % Costos indirectes 0,23 € 

         TOTAL EUROS PER UT 7,86 € 

7.2-13 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.     
           Materials 1,06 € 

           Mitjans auxiliars 0,02 € 

           3 % Costos indirectes 0,03 € 

         TOTAL EUROS PER UT 1,11 € 

  

                           
                           
                           

  
 
 



  
 

   
 

               
PRESSUPOSTOS PARCIALS 

               
               
               
               
                
   



 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES         
7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament 

acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les 
diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i 
les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

          

         Total : 3,000 254,09 € 762,27 € 

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com 
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.           

         Total : 1,000 31,73 € 31,73 € 

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i 
desmuntatge.           

         Total : 40,000 1,86 € 74,40 € 

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.           

         Total : 4,000 13,94 € 55,76 € 

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos 
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot 
inclòs. 

          

         Total : 8,000 11,10 € 88,80 € 

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

          

         Total : 2,000 24,67 € 49,34 € 

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , de forma 
circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

          

         Total : 2,000 23,82 € 47,64 € 

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , costat major 60 cm , per ser 
vista fins 25 m de distància , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

          

         Total : 2,000 21,44 € 42,88 € 

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , de forma 
triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell explicatiu rectangular , 
per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el desmuntatge inclòs. 

          

         Total : 2,000 30,46 € 60,92 € 

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada           
         Total : 10,000 9,53 € 95,30 € 

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada clavada           
         Total : 5,000 6,70 € 33,50 € 

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i completament 
acabat.           

         Total : 25,000 1,14 € 28,50 € 

7.1-13 HBC10020M1 UT Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs           

         Total : 2,000 103,37 € 206,74 € 

7.1-14 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge           
         Total : 1,000 13,68 € 13,68 € 



 

   
 

7.1-15 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

          Total : 2,000 15,95 € 31,90 € 

7.1-16 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 2,000 89,69 € 179,38 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.802,74 € 

SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS         
7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat.           
          Total : 4,000 0,43 € 1,72 € 

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 4,000 0,54 € 2,16 € 

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 4,000 0,40 € 1,60 € 

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 4,000 12,71 € 50,84 € 

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 4,000 2,44 € 9,76 € 

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.           
          Total : 4,000 1,70 € 6,80 € 

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.           
          Total : 4,000 10,22 € 40,88 € 

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 4,000 12,71 € 50,84 € 

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball.           
          Total : 4,000 2,44 € 9,76 € 

7.2-10 YID010b UT Cinturó de seguretat antivibratori.           
          Total : 1,000 1,70 € 1,70 € 

7.2-11 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.           
          Total : 4,000 10,22 € 40,88 € 

7.2-12 YIO010 UT Casc protector auditiu.           
          Total : 4,000 7,86 € 31,44 € 

7.2-13 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.           
          Total : 8,000 1,11 € 8,88 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 257,26 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 7 SEGURETAT I SALUT 2.060,00 € 
 
   



  
 

   
 

RESUM DEL PRESSUPOST              
Nº Denominació Import 

7 Seguretat i salut . 2.060,00 € 

77.1 Proteccions col·lectives . 1.802,74 € 

7.2 Proteccions individuals . 257,26 € 

   Total Pressupost d'Execució Material  2.060,00 € 

  Despeses Generals 13,000 % 267,80 € 

  Benefici Industrial 6,000 % 123,60 € 

  Total Pressupost de Contracta  2.451,40 € 

  I.V.A 21,000 % 514,79 € 

  Total Pressupost de Licitació  2.966,19 € 

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dedos mil nou-cents seixanta-sis amb dinou Euros 
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES     
7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, 

degudament acabats amb els elements esencials per al seu bon 
funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis 
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el 
termini de l'obra. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total U d'Amidament : 1,000       

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de 
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic 
d'empresa. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total U d'Amidament : 1,000       

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, 
col·locació i desmuntatge.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Senyalització 
creuaments i 
mobiliatat 

 8,000   8,000       

                              
            Total M d'Amidament : 8,000       

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyalitzacio trams 2 2,000   4,000       
                              
            Total M d'Amidament : 4,000       

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de 
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, 
segons plànols. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Vials   6,000   6,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 6,000       

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       



     Pàgina:  3

                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

    2    2,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , 
de forma circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , 
costat major 60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc 
, de forma triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total U d'Amidament : 1,000       

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     10,000   10,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 10,000       

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada 
clavada       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i 
completament acabat.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Trams  11,000   11,000       
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            Total M d'Amidament : 11,000       
7.1-13 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total U d'Amidament : 1,000       

7.1-14 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

7.1-15 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total Ut d'Amidament : 1,000       
SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS     

7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                              
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 3,000   3,000       

                              
            Total Ut d'Amidament : 3,000       

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 4,000   4,000       

                              
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       
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            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-10 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       

                               
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-11 YIO010 UT Casc protector auditiu.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 2,000   2,000       
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            Total Ut d'Amidament : 2,000       

7.2-12 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mitja de 

Treballadors 
 3,000   3,000       

                              
            Total Ut d'Amidament : 3,000       
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QUADRE DE PREUS Nº1 

                        
                        
                        
                        
                        
ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que 
resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de base al contrate, i 
s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i 
materials necessaris per a la ejecució de la unitat d'obra que defineixen, 
conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa 
el Contratista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació en ells, sota 
cap pretexte d'error o omisió.  
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, 
degudament acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, 
així com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les 
seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

    

            TOTAL EUROS PER U 254,09 € dos-cents cinquanta-quatre 
amb nou Euros 

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així 
com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.     

            TOTAL EUROS PER U 31,73 € trenta-u amb setanta-tres 
Euros 

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, 
col·locació i desmuntatge.     

            TOTAL EUROS PER M 1,86 € u amb vuitanta-sis Euros 

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.     

            TOTAL EUROS PER M 13,94 € tretze amb noranta-quatre 
Euros 

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos 
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. 
Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 11,10 € onze amb deu Euros 

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

    

            TOTAL EUROS PER UT 24,67 € vint-i-quatre amb seixanta-
set Euros 

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , de forma 
circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

            TOTAL EUROS PER UT 23,82 € vint-i-tres amb vuitanta-dos 
Euros 

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , costat major 
60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

            TOTAL EUROS PER UT 21,44 € vint-i-u amb quaranta-
quatre Euros 

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , de 
forma triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER U 30,46 € trenta amb quaranta-sis 
Euros 

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada     

            TOTAL EUROS PER UT 9,53 € nou amb cinquanta-tres 
Euros 

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada clavada     
            TOTAL EUROS PER UT 6,70 € sis amb setanta Euros 

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i completament 
acabat.     
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            TOTAL EUROS PER M 1,14 € u amb catorze Euros 

7.1-13 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge     

            TOTAL EUROS PER U 13,68 € tretze amb seixanta-vuit 
Euros 

7.1-14 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

            TOTAL EUROS PER UT 15,95 € quinze amb noranta-cinc 
Euros 

7.1-15 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.     

            TOTAL EUROS PER UT 89,69 € vuitanta-nou amb seixanta-
nou Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,43 € zero amb quaranta-tres 
Euros 

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,54 € zero amb cinquanta-quatre 
Euros 

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
            TOTAL EUROS PER UT 0,40 € zero amb quaranta Euros 

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
            TOTAL EUROS PER UT 12,71 € dotze amb setanta-u Euros 

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball.     

            TOTAL EUROS PER UT 2,44 € dos amb quaranta-quatre 
Euros 

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.     
            TOTAL EUROS PER UT 1,70 € u amb setanta Euros 

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
            TOTAL EUROS PER UT 10,22 € deu amb vint-i-dos Euros 

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
            TOTAL EUROS PER UT 12,71 € dotze amb setanta-u Euros 

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball.     

            TOTAL EUROS PER UT 2,44 € dos amb quaranta-quatre 
Euros 

7.2-10 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
            TOTAL EUROS PER UT 10,22 € deu amb vint-i-dos Euros 

7.2-11 YIO010 UT Casc protector auditiu.     
            TOTAL EUROS PER UT 7,86 € set amb vuitanta-sis Euros 

7.2-12 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.     
            TOTAL EUROS PER UT 1,11 € u amb onze Euros 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1-1 HQU10010 u Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, 
degudament acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així 
com les diferents connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves 
proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra. 

    

              Materials 246,69 € 

              3 % Costos indirectes 7,40 € 

            TOTAL EUROS PER U 254,09 € 

7.1-2 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així 
com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.     

              Materials 30,81 € 

              3 % Costos indirectes 0,92 € 

            TOTAL EUROS PER U 31,73 € 

7.1-3 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, 
col·locació i desmuntatge.     

              Mà d'obra 0,74 € 

              Materials 1,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M 1,86 € 

7.1-4 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.     

              Mà d'obra 1,78 € 

              Maquinària 1,88 € 

              Materials 9,85 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,41 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,94 € 

7.1-5 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos 
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. 
Tot inclòs. 

    

              Mà d'obra 5,49 € 

              Maquinària 3,20 € 

              Materials 2,04 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,32 € 

            TOTAL EUROS PER M2 11,10 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

   
 

7.1-6 FBB40010M2 ut Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

    

              Materials 23,95 € 

              3 % Costos indirectes 0,72 € 

            TOTAL EUROS PER UT 24,67 € 

7.1-7 FBB40010M3 ut Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , de forma 
circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

              Materials 23,13 € 

              3 % Costos indirectes 0,69 € 

            TOTAL EUROS PER UT 23,82 € 

7.1-8 FBB40010M4 ut Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , costat major 
60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el desmuntatge inclòs 

    

              Materials 20,82 € 

              3 % Costos indirectes 0,62 € 

            TOTAL EUROS PER UT 21,44 € 

7.1-9 FBB10010M5 u Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , de 
forma triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell explicatiu 
rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs. 

    

              Mà d'obra 19,82 € 

              Materials 9,55 € 

              Mitjans auxiliars 0,20 € 

              3 % Costos indirectes 0,89 € 

            TOTAL EUROS PER U 30,46 € 

7.1-10 H1534001M2 ut Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada     
              Mà d'obra 9,07 € 

              Mitjans auxiliars 0,18 € 

              3 % Costos indirectes 0,28 € 

            TOTAL EUROS PER UT 9,53 € 

7.1-11 H1534001M3 ut Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada clavada     
              Mà d'obra 6,37 € 

              Mitjans auxiliars 0,13 € 

              3 % Costos indirectes 0,20 € 

            TOTAL EUROS PER UT 6,70 € 

7.1-12 FBC10001 m Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i completament 
acabat.     

              Mà d'obra 0,50 € 
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              Materials 0,60 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M 1,14 € 

7.1-13 FHU31171M
1 

u Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge 
    

              Mà d'obra 2,75 € 

              Materials 10,50 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER U 13,68 € 

7.1-14 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

              Mà d'obra 0,89 € 

              Materials 14,30 € 

              Mitjans auxiliars 0,30 € 

              3 % Costos indirectes 0,46 € 

            TOTAL EUROS PER UT 15,95 € 

7.1-15 YFF010 Ut Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.     
              Materials 85,37 € 

              Mitjans auxiliars 1,71 € 

              3 % Costos indirectes 2,61 € 

            TOTAL EUROS PER UT 89,69 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

7.2-1 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
              Materials 0,41 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,43 € 

7.2-2 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
              Materials 0,51 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,54 € 

7.2-3 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
              Materials 0,38 € 
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              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,40 € 

7.2-4 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
              Materials 12,10 € 

              Mitjans auxiliars 0,24 € 

              3 % Costos indirectes 0,37 € 

            TOTAL EUROS PER UT 12,71 € 

7.2-5 YIU010 Ut Mono de treball.     
              Materials 2,32 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER UT 2,44 € 

7.2-6 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.     
              Materials 1,62 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1,70 € 

7.2-7 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
              Materials 9,73 € 

              Mitjans auxiliars 0,19 € 

              3 % Costos indirectes 0,30 € 

            TOTAL EUROS PER UT 10,22 € 

7.2-8 YIP020b Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
              Materials 12,10 € 

              Mitjans auxiliars 0,24 € 

              3 % Costos indirectes 0,37 € 

            TOTAL EUROS PER UT 12,71 € 

7.2-9 YIU010b Ut Mono de treball.     
              Materials 2,32 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER UT 2,44 € 

7.2-10 YIP010b Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
              Materials 9,73 € 
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              Mitjans auxiliars 0,19 € 

              3 % Costos indirectes 0,30 € 

            TOTAL EUROS PER UT 10,22 € 

7.2-11 YIO010 Ut Casc protector auditiu.     
              Materials 7,48 € 

              Mitjans auxiliars 0,15 € 

              3 % Costos indirectes 0,23 € 

            TOTAL EUROS PER UT 7,86 € 

7.2-12 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.     
              Materials 1,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1,11 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 7 SEGURETAT I SALUT 

SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES          
7.1-1 HQU10010 U Lloguer mensual de barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, 

degudament acabats amb els elements esencials per al seu bon 
funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis 
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el 
termini de l'obra. 

           

          Total : 1,000 254,09 € 254,09 € 

7.1-2 HQUA0010 U Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de 
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic 
d'empresa. 

           

          Total : 1,000 31,73 € 31,73 € 

7.1-3 HBC10030 M Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, 
col·locació i desmuntatge.            

          Total : 8,000 1,86 € 14,88 € 

7.1-4 HB2C0010 M Subministrament i col·locació de tanca tipus new jersey de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs.            

          Total : 4,000 13,94 € 55,76 € 

7.1-5 FBA30015 M2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de 
dos components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, 
segons plànols. Tot inclòs. 

           

          Total : 6,000 11,10 € 66,60 € 

7.1-6 FBB40010M2 UT Senyal de prohibició , normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
Blanc , de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
D'esquerra a dreta a 45 ° , en color vermell , diàmetre 29 cm , amb cartell 
Explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el 
Desmuntatge inclòs 

           

          Total : 2,000 24,67 € 49,34 € 

7.1-7 FBB40010M3 UT Senyal d'obligació , normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau , 
de forma circular amb cantells en color blanc , diàmetre 29 cm , amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m , fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

           

          Total : 1,000 23,82 € 23,82 € 

7.1-8 FBB40010M4 UT Senyal indicativa d'informació de salvament o socors , normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd , de forma rectangular o quadrada , 
costat major 60 cm , per ser vista fins 25 m de distància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

           

          Total : 1,000 21,44 € 21,44 € 

7.1-9 FBB10010M5 U Senyal d'advertència , normalitzada amb pictograma negre sobre fonsgroc , 
de forma triangular amb el cantell negre , costat major 41 cm ,amb cartell 
explicatiu rectangular , per ser vista fins 12 m dedistància , fixada i amb el 
desmuntatge inclòs. 

           

          Total : 1,000 30,46 € 30,46 € 

7.1-10 H1534001M2 UT Con de plàstic reflector de 50cm d'alçada            
          Total : 10,000 9,53 € 95,30 € 

7.1-11 H1534001M3 UT Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb pica de 70 cm d'alçada 
clavada            

          Total : 2,000 6,70 € 13,40 € 

7.1-12 FBC10001 M Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i 
completament acabat.            
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          Total : 11,000 1,14 € 12,54 € 

7.1-13 FHU31171M1 U Lluminaria amb làmpara fixe de color àmber. Inclou desmuntatge            
          Total : 1,000 13,68 € 13,68 € 

7.1-14 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.            

          Total : 1,000 15,95 € 15,95 € 

7.1-15 YFF010 UT Reunió del comitè de seguretat i salut en el treball.            
          Total : 1,000 89,69 € 89,69 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 788,68 € 

SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS          
7.2-1 YIC010 UT Casc de seguretat.            

          Total : 2,000 0,43 € 0,86 € 

7.2-2 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.            
          Total : 3,000 0,54 € 1,62 € 

7.2-3 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.            
          Total : 4,000 0,40 € 1,60 € 

7.2-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.            
          Total : 2,000 12,71 € 25,42 € 

7.2-5 YIU010 UT Mono de treball.            
          Total : 2,000 2,44 € 4,88 € 

7.2-6 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.            
          Total : 2,000 1,70 € 3,40 € 

7.2-7 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.            
          Total : 2,000 10,22 € 20,44 € 

7.2-8 YIP020b UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.            
          Total : 2,000 12,71 € 25,42 € 

7.2-9 YIU010b UT Mono de treball.            
          Total : 2,000 2,44 € 4,88 € 

7.2-10 YIP010b UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.            
          Total : 2,000 10,22 € 20,44 € 

7.2-11 YIO010 UT Casc protector auditiu.            
          Total : 2,000 7,86 € 15,72 € 

7.2-12 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.            
          Total : 3,000 1,11 € 3,33 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 7.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 128,01 € 
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TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 7 SEGURETAT I SALUT 916,69 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

7 Seguretat i salut . 916,69 €    
77.1 Proteccions col·lectives . 788,68 €    
7.2 Proteccions individuals . 128,01 €    

   Total Pressupost d'Execució Material  916,69 €    
  Despeses Generals 13,000 % 119,17 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 55,00 €    
  Total Pressupost de Contracta  1.090,86 €    
  I.V.A 21,000 % 229,08 €    
  Total Pressupost de Licitació  1.319,94 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat demil tres-cents dinou amb noranta-quatre Euros 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex recull i analitza la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis i organismes gestors 
d’infraestructures de serveis. Aquesta informació ha estat facilitada a través de l’ajuntament d’Igualada, entitat que va gestionar 
la seva sol·licitud. Aquest informació és aproximada i disposa d’un termini de validesa definit. Per això, en la fase d’obra serà 
necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la 
ubicació dels serveis. 
 
La informació detallada en aquest annex ha estat obtinguda a través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios 
Existentes) - www.ewise.es – gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Pública. Les companyies que 
són titulars dels serveis existents en l’entorn són les següents: 
 

Servei o infraestructura Companyia o titular 
Xarxa d’aigua Aigua de Rigat 
Xarxa d’aigües residuals Aigua de Rigat 
Xarxa elèctrica e-distribución 
Gas Nedgia 
Telecomunicacions Telefónica 

 
Les dades de contacte d’ACEFAT són: 

Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona 
Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989 
Fax: +34 (93) 415 62 69 
e-mail: eWise@acefat.com /www.acefat.com 

 
 
2. DADES DELS SERVEIS EXISTENTS 
 
Com apèndix al present annex s’incorporen les cartes, plànols i documentació annexa facilitada per cada una de les companyies 
de serveis o organismes que han emès resposta: 
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3. QUADRE D’ANÀLISI DE LES POSSIBLES AFECTACIONS 
 

Servei Companyia 
titular 

Observacions 

Inf. viàries 

L’accés a l’esplanada adossada 
a l’escola Dolos Martí.  

Ajuntament L’accés a l’esplanada adossada a l’escola Dolos Martí.  
La carretera 

El Camí de Masarnau 
Ajuntament S’integra en la Via Verda. Es manté el ferm existent que 

s’hi fa un tenyit 

La carretera BV-1031 (de les 
Maioles) 

DIBA Es preveu la formació d’un pas de vianants i l’adequació 
de la senyalització horitzontal en l’entorn del creuament 
de la Via Verda 

Carrer del Doctor Botet 
Ajuntament Es preveu la formació d’un pas de vianants i l’adaptació 

de la vorera en la connexió amb la Via Verda 

Xarxa 
d’aigua  

Tub de polietilè d’alta densitat 
de 40mm que transcorre al llarg 
del Camí de les Maioles 
connectat a la xarxa del Carrer 
del Parlament de Catalunya 

Aigua de Rigat 

No es preveu fer cap rasa en el Camí de Masarnau. 

Escomesa a l’escola Dolors 
Martí creuant l’aparcament 
urbanitzat 

Aigua de Rigat 
Queda fora de les actuacions del projecte 

Xarxa 
residuals 

No es grafia cap xarxa Aigua de Rigat  

Xarxa 
elèctrica 
(BT) 

Escomesa a l’escola Dolors 
Martí creuant l’aparcament 
urbanitzat 

e-distribución 
Queda fora de les actuacions del projecte 

Escomesa a l’escola Dolors 
Martí creuant l’aparcament 
urbanitzat 

e-distribución 
Queda fora de les actuacions del projecte 

Xarxa del Carrer Parlament de 
Catalunya i Doctor Botet 

e-distribución Queda fora de les actuacions del projecte 

Xarxa 
elèctrica 
(MT) 

En el carrer Parlament de 
Catalunya s’inicia una línia àrea 
de MT que passa per la part 
posterior de l’escola Dolors 
Martí i creua la Via Verda per 
sobre del mirador projectat de la 
Tossa de Montbui 

e-distribución 

No es preveu la seva afecció 

Gas 

Entre l’escola Dolors Martí i el 
camí Masarnau i al llarg de la 
Via Verda transcorre una 
canonada de gas de 12” d’acer 

Nedgia Les obres projectades són compatibles amb el 
manteniment d’aquesta línia de gas. Degut a la 
proximitat de la línia a les obres caldrà comunicar a la 
companyia la data d’inici de les obres a fi i a efecte de 
senyalitzar i protegir la traça de la canonada. 

Telecomuni
cacions 

Escomesa a l’escola Dolors 
Marí 

Telefónica 
Queda fora de les actuacions del projecte 

Xarxa general al llarg del Carrer 
Parlament de Catalunya i Doctor 
Botet 

Telefónica 
Queda fora de les actuacions del projecte 

 
 
4. CONCLUSIONS 
 
Les actuacions previstes no es desenvolupen en proximitat de cap servei existent amb l’excepció d’una canonada de gas de 12” 
d’acer que transcorre en paral·lel a la Via Verda entre l’escola Dolors Martí i el camí de Masarnau. Per evitar qualsevol afectació 
accidental d’aquesta, abans de l’inici de les obres, el contractista senyalitzarà el seu traçat i profunditat amb consulta a la 
companyia NEDGIA. 
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5. XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
 
 
  



 
 
 

1/3 

 

En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

Aigua de Rigat, S.A. a la zona sol·licitada.  

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

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

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

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

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

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

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

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

Rigat, S.A. al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les 

infraestructures gestionades per Aigua de Rigat, S.A. no podran eludir cap responsabilitat pels 

danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Aigua de Rigat, S.A. o a tercers, 

al·legant que la informació lliurada és defectuosa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

d’Aigua de Rigat, S.A.. 

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

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

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per Aigua de 

Rigat, S.A..   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions 

més adients: 

 

Zona  Adreça  electrònica  

Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

 

Els municipis on Aigua de Rigat, S.A. disposa de serveis són: 

 

ZONA MUNICIPIS 

ANOIA 

CARME 

COPONS 

IGUALADA 

LA POBLA DE CLARAMUNT 

LA TORRE DE CLARAMUNT 

ÒDENA 

VILANOVA DEL CAMÍ 

 

 

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

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

serveis existents a la zona gestionats per Aigua de Rigat, S.A.. 

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

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigua de Rigat, S.A., s’haurà de verificar 

abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 

amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 

zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant l’adreça electrònica 

anteriorment esmentada per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigua de Rigat, S.A..  

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

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

accessibilitat a les canonades gestionades per Aigua de Rigat, S.A., als elements de 

maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  
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L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’Aigua de Rigat, S.A. al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 

de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les 

instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, 

Aigua de Rigat, S.A. es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 

oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 

més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 

materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 

els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.  

 

Les instal·lacions subterrànies d’Aigua de Rigat, S.A.: 

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

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

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

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

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

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

mateixes. 

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

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

protecció contra incendis.  

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

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

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

 

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

amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

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

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Serveis afectats 
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6. XARXA ELÈCTRICA 
 
 
 
  



Ref: 615721

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 25/03/2022, Ref: 615721, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

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

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

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

Annexos:
Plànols, numerats 615721 - 16005293 - BT, 615721 - 16005251 - AT-MT, 615721 -
16005252 - AT-MT, 615721 - 16005253 - AT-MT, 615721 - 16005254 - AT-MT,
615721 - 16005255 - AT-MT, 615721 - 16005256 - AT-MT, 615721 - 16005280 - BT,
615721 - 16005288 - BT, 615721 - 16005292 - BT, 615721 - 16005290 - BT, 615721
- 16005294 - BT



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

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

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

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

NEDGIA): 

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

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

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

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

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

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

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

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

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

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

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

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

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

a les nostres instal·lacions.  

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

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

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

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

color negre per a la distribució de gas. 

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

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

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

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

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

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

taronja:  

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

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

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

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

serveis (aigua, llum... etc.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

els 30 mm/s. 

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

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

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

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

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

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

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

en una perforació de l’entubat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de gas no superi els 30 mm per segon. 

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

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

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

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

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

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

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

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

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

d'obra. 

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

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

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

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

subministrament de gas. 

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

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

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

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

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

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

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

RECOMANADA 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

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

lateralment requeriran especial atenció. 

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

riscos de les instal·lacions: 

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

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

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

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

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

de gas. 

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

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

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

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

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

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

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

contractar. 

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

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

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

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

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

preventives que siguin necessàries. 

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

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

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

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

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

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
 

 
  



 

6 de 8 
 

NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 

  



 

7 de 8 
 

INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

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

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

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

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

 

 

 

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

color negre per a la distribució de gas. 

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

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

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

 

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

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

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

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

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

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

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384394.177 Y: 4605582.555
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 615721 Punt: 5582326 Descripció: Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles Data de lliurament: 25 de març del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384482.631 Y: 4605537.237
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 615721 Punt: 5582327 Descripció: Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles Data de lliurament: 25 de març del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384593.487 Y: 4605486.457
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 615721 Punt: 5582328 Descripció: Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles Data de lliurament: 25 de març del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384803.8497 Y: 4605454.0598



Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Serveis afectats 
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8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 



Referència/S:

Referència/N: 615721-16005274

Data: 25/03/2022

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

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

P_(384158.646/4605432.171)
Projecte: 615721
Coordenades: 384148.6464,4605432.1709

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

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

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

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

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

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

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

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

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

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

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

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



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

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

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

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

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

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

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 615721 Punt: 5582323615721 -5582323

Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles

Data de lliurament:

25 de març del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384148.6464 Y: 4605432.1709
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 615721 Punt: 5582324615721 -5582324

Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles

Data de lliurament:

25 de març del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384259.607 Y: 4605524.14
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 615721 Punt: 5582325615721 -5582325

Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles

Data de lliurament:

25 de març del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384394.177 Y: 4605582.555
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 615721 Punt: 5582326615721 -5582326

Traçat Anella Verda D.Martí-Malloles

Data de lliurament:

25 de març del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 384482.631 Y: 4605537.237
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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present no s’ha de sotmetre a tràmit d’avaluació d’impacte ambiental que defineix la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, 
d'avaluació ambiental, atès que no es troba en cap dels supòsits de l‘annex I d’avaluació ordinària de projectes ni tampoc en els 
de l’annex 2 d’avaluació ambiental simplificada.  
 
El present Annex constitueix l’Estudi Ambiental per a la definició dels requisits ambientals i mesures de sostenibilitat del 
projecte a fi i a efecte de identificar, descriure i valorar els possibles  impactes negatius que es puguin produir sobre el medi ambient 
com a resultat de l'execució del Projecte i, en el cas que aquests siguin significatius, proposar les mesures correctores adequades per 
evitar, minimitzar o compensar aquests impactes 
 
 
2. CRITERIS AMNNIENTALS CONSIDERATS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

Aspecte/ Factor Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 
Traçat dels 
camins 
Integració en 
l’entorn 

El traçat del camí evita obrir camí nou i segueix camins o corriols existents en la majoria de la longitud. 
Aquesta mesura es tradueix en una minimització dels moviments de terres, així com de les necessitats 
d’esbrossada i decapatge, i en definitiva, un menor impacte ambiental.  
En el disseny dels nous trams de camí s’han tingut en compte les característiques de l’entorn que 
travessen, preservant les unitats de vegetació més importants i remarcant altres elements d’interès 
paisatgístic i patrimonial.  

Patrimoni cultural El projecte pren diverses mesures preventives per evitar el possible impacte sobre el jaciment arqueològic 
del de Can Masaranau 

Elements 
constructius  

S’han adoptat dissenys de cunetes tous i l’ús de tècniques de bioenginyeria. Es potencia l’ús de materials 
de colors i textures similars a les de l’entorn immediat.  

Plantacions i 
tractament de la 
vegetació 

Tota la superficie d'estesa de terra vegetal i els seus entorns tindrà una revegetació d'hidrosembra 
d'herbàcies i arbustives d'hàbitat d'alzinar amb barreja de llavors d'espècies favorables per donar 
oportunitat i millorar la conservació dels insectes pol·linitzadors. L'objectiu és contribuir a l'increment de 
les seves poblacions. S'ha seguit, en la mesura de la disponibilitat de llavors del mercat, les 
recomanacions del  document: Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental, 
d'Anselm Rodrigo (UAB i CREAF) i Jordi Bosch (CREAF) 

Certificació de 
qualitat dels 
materials a 
emprar en el 
Projecte 

Es dóna prioritat a l’ús de materials reciclats, o bé que disposin de certificats amb segell de qualitat. Així, 
en el Plec de condicions del Projecte s’especifica el següent: 
• Es prioritza l’ús de productes o materials reciclats (àrids reciclats a partir de tractament de residus de la 

construcció i demolició, plàstics reciclats, etc.).  
D’altra banda, s’exigeix l’acreditació d’ús de materials amb segells de garantia de qualitat: 
• La fusta a utilitzar en la construcció de tots els elements del projecte haurà de tenir el segell de 

certificació forestal del FSC (Forest Sterwardship Council o Consell d'Administració Forestal) o de la 
Forestal Paneuropea (PEFC). En cas que la fusta disponible no estigui en possessió del segell de 
certificació FSC només serà acceptada si pertany a explotacions forestals de boscos sostenibles. 

Mesures de 
sostenibilitat a 
aplicar en la fase 
d’execució de les 
obres 

El Projecte executiu inclou un Programa de seguiment ambiental de les obres (PSA), d’obligat 
compliment per part del Contractista que executi les obres. 
En el Programa de seguiment ambiental es detallen totes les accions a dur a terme per tal de prevenir 
possibles impactes sobre la qualitat atmosfèrica i acústica, la geologia, la geomorfologia, els sòls 
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Aspecte/ Factor Criteri ambiental /Mesura de sostenibilitat 
productius, la hidrologia superficial i subterrània, la flora, la fauna, el paisatge, i el patrimoni d’interès 
històric o cultural.  

Gestió de residus 
i materials de 
l’obra 

El Projecte executiu inclou un Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, el qual s’ha 
redactat d'acord amb les obligacions del Productor de residus establertes en l'article 4.1. de Reial decret 
105/2008, d'1 febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 
En aquest Estudi s’identifiquen es tipifiquin els residus que es poden generar en l’execució del Projecte, i 
es descriuen les possibles vies de gestió dels mateixos. També s’indiquen les mesures per poder 
minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de construcció. 
Finalment, es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes previstes destinades a la gestió dels 
residus.  

Usos El camí projectat té la vocació de camí públic, amb un ús destinat a la passejada a peu, en bicicleta o 
amb altres mitjans no motoritzats i potencia activitats de lleure de proximitat i de valorització dels entorns 
naturals de la ciutat 

 
 
3. IMPACTES AMBIENTALS I MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
La valoració dels riscos es realitza directament al quadre resum dels impactes ambientals i mesures correctores d’impacte 
ambiental, excepte en relació a aquells vectors que no cap altre part del projecte s’havia analitzat la cartografia o consultat la 
documentació necessària. A continuació s’exposa el resultat de la valoració de les afeccions d’aquests vectors ambientals 
analitzats  
 
3.1. Valoració del risc d’incendi 
 
El projecte es desenvolupa en un espai de risc d’incendi alt. A efectes de valorar com incideix Decret 64/1995, de 7 de març cal 
considerar que el present projecte d’infraestructura viària no és de nova construcció i té caràcter de camí rural sense trànsit  
motoritzat. 
 
Igualada no es troba declarada com a zona d’alt risc d’incendi forestal en l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Tanmateix ,considerant el mapa de risc d’incendis forestals de Protecció 
Civil es recomana que els treballs amb maquinària no es puguin desenvolupar en el període entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre d’acord el capítol 5 (Zones i períodes d’alt risc d’incendi i mesures extraordinàries) d’aquest Decret. 
 

 
Mapa de perill d’incendis forestals. Font: Mapa de protecció civil. En color vermell s’indica les zones de perill alt 
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3.2. Risc d’afecció a camins ramaders 
 
No s’identifiquen camins ramaders o vies pecuàries en les proximitats del projecte 
 

 
Mapa de camins ramaders  classificats. Font: Departament de Medi Rural i Pesca 
 
3.3. Altres 
 
La resta de riscs s’analitzen el quadre següent 
 
3.4. Quadre resum dels impactes ambientals i mesures correctores d’impacte ambiental 
 
Vector Possibles impactes Valoració i Mesures correctores 

Atmosfera Contaminació lumínica 
 Emissions de pols 

El projecte no preveu la instal·lació de lluminàries 
Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació les 
emissions de pols 

Soroll Contaminació acústica Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació a la 
contaminació acústica 

Vibracions Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació a les 
vibracions 

Medi Hídric Afecció a cabals  ambientals El camí no intercepta cap curs fluvial ni per les seves característiques pot 
afectar cap aqüífer o hidrologia subterrànies.  
Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació el risc de 
contaminació de les aigües superficials es pot produir per l'abocament accidental 
de contaminants o altres materials en les obres  

Afecció a cursos fluvials 

Afecció a aqüífers  o hidrologia 
subterrània 

Vegetació Afecció a HICs 
Afecció a vegetació 
Incendis forestals 

En el plànol de situació urbanística s’indica l’àmbit de l’HIC més pròxim al 
projecte que no queda afectat. 
 
El projecte es desenvolupa sobre traces de camí existent en la majoria de la 
seva longitud. Tanmateix per a la millora del camí es requereix una certa 
adaptació dels marges amb una esbrossada de 3.939m2 a la fase 1 i 
2.426m2 a la fase 2. Aquesta esbrossada correspon en la majoria a 
esplanades periurbanes amb vegetació ruderal i en algun cap de petits 
retalls de pineda i matollars mediterranis sense afectar cap formació 
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d’interès.  
 
El projecte preveu la revegetació d’aquests marges amb l’hidrosembra de 
2.964m2 en la fase 1 i 2426m2 en la fase 2 
 
En la fase 2 es preveu la tala 4 arbres de port petit situats en sòl urbà 
necessària per a la formació de les rampes de connexió amb la carretera de 
les Maioles. 
 
Igualada no es troba declarada com a zona d’alt risc d’incendi forestal en l’annex 
del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals. Tanmateix ,considerant el mapa de risc d’incendis forestals 
de Protecció Civil es recomana que els treballs amb maquinària no es puguin 
desenvolupar en el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre d’acord el 
capítol 5 (Zones i períodes d’alt risc d’incendi i mesures extraordinàries) 
d’aquest Decret. 

Geologia Balanç de terres En l’annex de terres es pot comprovar com el balanç de terres és zero. La 
gestió dels residus de l’obra i dels enderrocs s’haurà de dur d’acord amb la 
llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus i el Decret 201/1994, de 26 
de juliol 
 
Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació a 
l’afectació als sòls o al medi edàfic. 
 
L'afectació al medi edàfic ve donada bàsicament per la destrucció directa del sòl 
en els terrenys afectats per les obres, així com pel risc de contaminació del 
mateix degut a abocaments (accidentals o no). Els riscos potencials d'afecció 
als sòls, ja sigui per pèrdua dels mateixos o bé per contaminació, es produiran 
principalment durant les accions de decapatge i excavació del terreny per a la 
configuració dels camins, però també es poden produir amb les accions de 
terraplenat de materials, així com a conseqüència del trànsit de maquinària, i a 
les instal·lacions d'obra. 

Abocadors i préstecs Afecció a 
l’orografia del terreny 

Fauna Afecció a fauna En termes generals, les afeccions que es poden produir sobre aquestes espècies 
poden ser degudes a la destrucció directa de caus i nius (micromamífers, rèptils 
amfibis oi aus principalment), o bé a molèsties degudes als sorolls i moviments 
d’obra. Aquests riscos es valoren globalment com assumibles, ja que la majoria 
d’aquestes espècies poden desplaçar-se, d'una forma o una altra, a àmbits molt 
propers, on es localitzen hàbitats similars i on no es produirà cap afecció. En 
qualsevol cas, per tal de minimitzar riscos sobre la fauna, durant l’execució de les 
obres caldrà aplicar certes mesures preventives i minimitzadors d’impacte, com 
ara dur a terme una prospecció faunística prèvia a l’inici de les obres, per 
descartar la possible presència d’espècies d’interès, programar adequadament 
els treballs desbrossada (intentant evitar els períodes de nidificació i cria de les 
espècies d’interès), delimitar correctament les superfícies d’afecció, etc. 

Connectivitat 

ENP i altres  
figures 
d'interès 
catalogades 

XN2000, PEIN, 
Arbres      monumentals, camins 
ramaders. 

L’àmbit del Projecte no s’inclou directament a cap espai inclòs al Pla d’espais 
d’interès natural (PEIN) ni a la xarxa Natura 2000. Tampoc s’identifiquen forests 
d’utilitat pública, ni espais inclosos als inventaris d’espais d’interès geològic i de 
zones humides de Catalunya. Tanmateix s’indica que a les proximitats, es 
troben els següents espais naturals protegits: 
-Sistema Prelitoral-Central. 
-Valls de l’Anoia.  
D’altra banda, proper al tram final de la riera de Castellolí, es troba l’espai 
d’interès geològic Sant Procopi-els Mollons. Aquest espai correspon a un Escull 
Eocè complet, desenvolupat damunt de gresos d’origen deltaic, el qual 
constitueix un bon registre dels mars de clima tropical que ocupaven bona part 
de la Catalunya central a l’Eocè. Comprèn una superfície de 310,1 ha. 
 
No s’identifiquen camins ramaders o vies pecuàries en les proximitats del 
projecte 
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Patrimoni 
cultural 

Afecció jaciments Arqueològics i 
paleontològics protegits 

En annex a la present memòria d’identificació del Patrimoni cultural de l’àmbit 
del projecte per determinar una possible afecció d’algun element cultural s’ha 
trobat que el projecte afecta la delimitació de l’àmbit del jaciment arqueològic 
Guixera Can Masarnau que es defineix en el geoportal del Patrimoni cultural de 
Catalunya.  En aquest mapa s’observa que l’àmbit principal del jaciment es troba 
en el cim del turó que corona aquesta zona de la guixera i que el camí existent 
que discorre per la vessant sud cavalca sobre la delimitació d’un àmbit 
secundari. 
 
D’acord les consultes realitzades, aquest jaciment no es troba declarat com a 
BCIL o BCIN ni s’inclou en cap altre nivell de protecció definit en Pla especial de 
protecció i conservació del Patrimoni arquitectònic catàleg d’Igualada, a on es 
defineix el Nivell de protecció 5 per les àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA). 
 
El projecte pren les següents mesures preventives i proactives: 
-Evitar definir obres o actuacions que requereixin moviments de terres no 
superficials i que puguin afectar aquest jaciment.  
-Preveure i valorar un seguiment arqueològic durant els treballs en els entorns 
del jaciment. 
-Recomanar que el projecte d’Anella Verda general defineixi una intervenció 
arqueològica per aquest jaciment i pels altres que puguin trobar-se en l’àmbit 
d’influència de la seva traça de manera que aquest patrimoni cultural pugui ser 
incorporat com a valor funcional de l’Anella Verda conjuntament amb els valors 
paisatgístics i naturals. 

Afecció a elements del Patrimoni 
Arquitectònic 

No hi ha elements del Patrimoni Arquitectònic en l’àmbit del projecte 

Paisatge Impacte paisatgístic Els impactes sobre el paisatge són el resultat de la introducció, pèrdua o 
modificació d’un element en el territori que suposi un canvi important en la 
percepció que l’observador té del seu entorn.  
 
Les actuacions del Projecte no es preveu que puguin comportar efectes 
negatius sobre el paisatge, atès que no comporten moviments de terres 
notables, modificacions significatives sobre el relleu del terreny ni canvis en 
les textures o cromatismes dominants: 

Població Afecció a la població per  la 
infraestructura 

Veure les mesures correctores descrites en la fase d’obres en relació a 
l’afecció a la població derivades de la generació de pols o soroll, o bé el tall 
temporal d’alguns camins o carrers. 
 
No s’afecta cap activitat econòmica urbana, agrícola o industrial 

 
 
4. MESURES PREVENTIVES, MINIMITZADORES D’IMPACTE I CORRECTORES 
 
En la fase de redacció del Projecte s’han tingut en compte diversos criteris i mesures de sostenibilitat ambiental, les quals han 
permès prevenir, reduir o minimitzar alguns dels efectes ambientals no desitjats sobre el medi (vegeu l’apartat Criteris ambientals 
considerats en la redacció del Projecte). Tanmateix, el desenvolupament de les obres pot comportar riscos sobre determinats 
vectors i elements ambientals d’interès. En aquest apartat s’enumeren les principals mesures que es proposen per tal de 
prevenir, minimitzar o corregir aquests riscos, i s’estableixen les mesures preventives, minimitzadores i correctores 
corresponents. 
 
4.1. Implantació de l’obra 
 
Per tal d’evitar l’afecció sobre terrenys fora de l’àmbit del Projecte es realitzarà un marcatge de totes les zones de treball. Les 
zones a delimitar seran les següents: 

 Zones d’excavació i terraplenat: es marcaran amb estaques o elements similars. 
 Instal·lacions d’obra: parcs de maquinària, aplecs de materials, aplecs de terra vegetal, etc. Es marcaran, 

preferiblement, amb malla de plàstic de color taronja. 
 Zones o elements d’interès: es consideraran, com a mínim, les zones de vegetació d’interès  
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A tal efecte, previ a l’inici de les obres s’elaborarà un Pla d’accessos i senyalització de les zones afectades per les obres, el qual 
contindrà un plànol on s’indiqui la ubicació de les zones mes sensibles, la localització de les diferents zones de treball, els camins 
i accessos d’obra, així com els elements necessaris per a la senyalització i delimitació dels espais i els protocols de verificació 
de la seva implementació. 
 
D’altra banda, previ a l’inici de les obres es redactarà un Pla d’instal·lacions d’obra, en el qual s’especificarà el següent: 

 La zona on s’ubiqui el parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzada del sòl natural, diferenciant l’àrea per 
reparació de maquinària de la d’estacionament. 

 Les casetes d'obra hauran de disposar de sistemes de recollida d’aigües residuals de tipus “Poliklyn” o similar, atès 
que no es disposa de xarxa de clavegueram municipal. 

 
La xarxa viària bàsica i els camins existents que resultin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament 
senyalitzat. 
 
Així mateix la implantació de l’obra haurà de considerar el següent: 

 Les instal·lacions d'obra (parcs de maquinària, magatzems de materials i/o substàncies perilloses, zones de 
manteniment de maquinària, etc.) hauran de complir condicions específiques per tal de minimitzar els riscos d’afecció 
a les aigües superficials i subterrànies, a la geologia, als sòls, a la vegetació, a la fauna i al paisatge. A tal efecte, el 
Contractista haurà d’elaborar un Pla d’instal·lacions d’obra, en el qual es definiran els espais destinats als diferents 
usos, la localització de contenidors per a la recollida selectiva, així com les mesures a adoptar (de senyalització, 
impermeabilització, etc.) en cada cas. 

 En termes generals, les instal·lacions pròpies d'obra, parc de maquinària i magatzem de materials, substàncies 
perilloses i de manteniment de maquinària se situaran en zones de mínim risc de contaminació, i en punts suficientment 
allunyats de qualsevol curs d’aigua o torrent. El parc de maquinària s’haurà d’instal·lar preferentment sobre una 
superfície pavimentada o suficientment compactada i impermeabilitzada, i haurà de disposar de sistemes de drenatge 
que permetin la recollida d’eventuals vessaments.  

 La gestió de tots els materials i residus de l’obra es durà a terme d’acord amb la normativa vigent. Pel que fa als 
materials obtinguts en les demolicions, excavacions i reperfilats que no siguin aprofitables en la pròpia obra, caldrà 
atenir-se a allò establert al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya.  

 
4.2. Mesures per a la protecció de la qualitat atmosfèrica 
 
Durant l’execució de les obres s’aplicaran mesures per tal de minimitzar les emissions de contaminants (gasos i partícules) a 
l’atmosfera: 

 Es limitarà la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior de l’obra a 10 km/h. 
 Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament les zones decapades, els aplecs de terres i tots els 

punts susceptibles d’aixecament de pols. En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre una cuba disponible amb aigua 
per regar aquestes superfícies. 

 Es cobriran completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar 
mesures d’eficàcia similar que hauran de ser aprovades pel director d’obra. 

 S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per tal d’evitar que aquests portin partícules 
de pols. Aquests sistemes de neteja hauran de estar a la zona habilitada com a parc de maquinaria. 

 S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.  
 Es procurarà localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte del 

vent dominant. 
 S’establirà un sistema de control de la maquinaria d’obra, assegurant que tota la maquinaria present a l’obra disposi 

dels corresponents certificats CEE i ITV, per assegurar que les emissions de gasos de combustió es troben dintre dels 
límits permesos. 

 
4.3. Mesures per a la protecció de la qualitat acústica 
 
Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les següents mesures de protecció acústica:  

 Limitar la velocitat dels vehicles d’obra a 20 km/h. 
 Portar a terme les activitats que generin més soroll fora de l’època de nidificació i cria d’aus (març - setembre). 

Previsiblement, les accions generadores de més soroll seran les consistents en el piconatge de roca durant les 
excavacions. 

 Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc. 
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 Assegurar-se que la maquinària posseeix els certificats de la CE relatius a protecció contra la contaminació acústica 
(RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen de la revisió ITV vigent. 

 Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària més pesada. Per exemple, optar per l’ús de les zones de 
préstec i les pedreres més properes a l’obra. 

 Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dintre de l’horari diürn permès. 
 
4.4. Mesures per a la protecció de la geologia, la geomorfologia i els sòls 
 
Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les següents mesures:  
 

 De forma prèvia a l'inici de les obres el Contractista haurà d’elaborar un Pla de gestió de terres, amb els continguts 
establerts en el present Annex. Aquest Pla haurà d'incloure una proposta de zones d’aplec temporal de terres 
procedents de les excavacions del terreny natural, així com les mesures de conservació d’aquestes previ al seu ús en 
la configuració de terraplenats.  

 Totes les zones d’aplec temporal de materials s’hauran de delimitar i senyalitzar degudament, per tal d’evitar la 
ocupació de zones no previstes, minimitzar possibles accidents, i evitar la intrusió de persones alienes a l’obra. 

 Els terrenys que presentin una capa de sòl edàfic diferenciada, es procedirà a realitzar un decapatge de la mateixa, 
previ a la seva adequació com a zona d’aplec temporal de terres i materials. La terra vegetal així obtinguda es 
preservarà degudament fins a finalitzar l’explotació de l’aplec, moment en que es tornarà a estendre sobre la superfície 
afectada. 

 Les zones d’aplec temporal de materials situades fora de l’àmbit d’obra, un cop finalitzada la seva explotació, s’hauran 
de retornar al propietari en les condicions inicials en què es trobaven. Es restituiran les condicions topogràfiques inicials 
de la parcel·la i, com a mínim, es durà a terme la descompactació del sòl. 

 Es minimitzarà la superfície del sòl afectat, evitant el pas de maquinària i personal fora de les zones habilitades d'obra 
(zones de parcs de maquinària, camins d'obra, instal·lacions auxiliars, etc.). A tal efecte, a l’inici de l’obra es durà a 
terme un marcatge dels límits de la zona d'afecció, així com dels diversos elements d’interès a conservar.  

 La terra vegetal existent en l’àmbit de les obres es preservarà degudament, i s’utilitzarà en els treballs posteriors de 
restauració topogràfica i ambiental. En termes generals, en els nous trams de camí que s’habiliten en zones agrícoles 
o forestals, es preveu el reaprofitament de la terra vegetal procedent del decapatge per a la configuració d’una mota 
de terra immediatament continua al camí, la qual té la funció d’actuar com a cuneta longitudinal, i permetre una 
separació respecte els terrenys adjacents. En trams en què es generen petits desmunts i terraplens, aquesta terra 
vegetal serà aprofitada per a la restauració dels talussos obtinguts. Per tant, a mesura que es vagi decapant la terra 
vegetal, aquesta serà transportada amb cura fins al lloc triat per a la seva ubicació provisional, i s’emmagatzemarà i 
conservarà adequadament fins a la seva utilització la restauració dels terrenys. Els aplecs de terra vegetal no podran 
sobrepassar els 2-2,5 m d’alçada. 

 Els abocadors (de nova creació o existents) que s’utilitzin per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han 
de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

 Els préstecs de terres i altres materials de l’obra hauran d’estar convenientment legalitzats. En cas de crear-ne de 
nous, hauran de disposar d’autoritzacions i acords pertinents. 

 En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu. 

 
4.5. Mesures per a la protecció dels sistemes hidrològics 
 
En els punts de creuament del camí amb les diverses línies d’escorrentiu i drenatges, i en general en tot l’àmbit d’obra, s’aplicaran 
les següents mesures per evitar i/o minimitzar possibles impactes sobre les aigües superficials i subterrànies: 

 No es modificarà la xarxa hidrològica existent. En el cas que es produeixin afeccions temporals sobre la xarxa de 
canals de reg i drenatge existents, aquests es restituiran en les seves característiques originals. 

 Es prohibeix l’abocament de materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts per la direcció d'obra, que en cap 
cas estaran en zones properes dels drenatges naturals de l’àmbit d’estudi. 

 Com a mesura preventiva, s’haurà de preveure l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció 
ràpida per utilitzar en cas d’abocaments i accidents, així com de sacs i estris per a la seva retirada. Aquests materials 
es faran servir tant en cas d’abocaments al sòl com d’abocaments a masses d’aigua.  

 Durant la fase d’obres, caldrà exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament 
d’olis, hidrocarburs o aigües de neteja sobre qualsevol punt de l’obra. 

 Es prohibeix realitzar el rentat de les canaletes de les formigoneres en llocs no habilitats. Aquesta neteja s’haurà de 
realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per aquesta finalitat (Zones de Neteja de Canaletes de 
Formigó). 
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 Caldrà evitar l'ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s’utilitzaran en obres de fonamentació i 
que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies. 

 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària. 
En cas de manipulació d'hidrocarburs en algun punt de l’obra, caldrà impermeabilitzar les àrees on es faci, i controlar 
els seus desguassos per evitar vessaments que afectin el sòl. 

 Prèviament a la construcció de les obres de drenatge i guals, caldrà encintar i marcar la superfície estricta d’ocupació, 
per tal d’evitar mes afecció de la estrictament necessària. 

 En l’execució de les obres de drenatge, s’haurà de minimitzar l’entrada amb maquinària pesada dins dels torrents.  
 Caldrà utilitzar bordons laterals per tal de desviar provisionalment l’aigua en èpoques de pluges. 

 
4.6. Mesures per a la protecció de la flora, la fauna i els hàbitats naturals 
 
Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les següents mesures:  

 En els treballs de desbrossada s'afectaran estrictament les superfícies previstes en el Projecte. A tal efecte, el 
Contractista haurà d’elaborar un Pla d’esbrossades. Aquest Pla inclourà una descripció dels exemplars vegetals 
d’interès, així com les superfícies amb vegetació d’interès a conservar.  

 Amb anterioritat als treballs d’esbrossada i moviments de terres es durà a terme un estudi per detectar la presència 
d'espècies de fauna d’interès o protegides. De les conclusions d’aquest estudi se’n podran desprendre actuacions 
concretes per a la seva protecció. 

 Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-ho al centre 
autoritzat de recuperació de fauna o al DAARP. 

 Caldrà evitar el pas de la maquinària i la compactació dels terrenys en els àmbits que no hagin estat decapats, i que 
conservin restes de vegetació natural. 

 Les actuacions d’esbrossada i moviments de terres s'hauran de dur a terme, preferentment, fora de les èpoques de 
reproducció i cria de les espècies de fauna d’interès.  

 Previ a l’inici de les obres caldrà sol·licitar els permisos de tala i desbrossada que siguin pertinents. 
 Les restes vegetals obtingudes dels treballs de tala i esbrossada es gestionaran amb criteris de sostenibilitat, i d’acord 

amb la normativa vigent. Es fomentaran les opcions de trituració i estesa en zones properes a l’obra, o el seu transport 
i gestió a plantes de compostatge.  

 
4.7. Mesures per a la prevenció del risc d’incendis 
 
Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les mesures preventives que estableix en Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. En aquest sentit, caldrà extremar les mesures de seguretat en totes 
aquelles tasques que puguin provocar una guspira. Durant el període considerat d’alt risc d’incendi (15 juny al 15 de setembre, 
ambdós inclosos), no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals, exceptuant les autoritzacions expresses i excepcionals 
del director general del Medi Natural. 
 
4.8. Mesures per a la protecció del patrimoni històric i cultural 
 
A l’entorn del jaciment Guixera de Can Masarnau entre el Pk 0+405 al Pk 0+455 s’aplicaran les següents mesures: 

 Evitar definir obres o actuacions que requereixin moviments de terres no superficials i que puguin afectar aquest 
jaciment. En el tram afectat la secció del ferm proposada no preveu cap millora de l’esplanada atès que ja existeix una 
base en bon estat. Aquest tram es preveu la formació d’una llosa de formigó de 15cm previ reperfilat superficial de la 
base existent. 

 Preveure i valorar un seguiment arqueològic durant els treballs en els entorns del jaciment. 
 Recomanar que el projecte d’Anella Verda general defineixi una intervenció arqueològica per aquest jaciment i pels 

altres que puguin trobar-se en l’àmbit d’influència de la seva traça de manera que aquest patrimoni cultural pugui ser 
incorporat com a valor funcional de l’Anella Verda conjuntament amb els valors paisatgístics i naturals. 
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5. PROGRAMA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE LA FASE D’EXECUCIÓ D’OBRES 
 
El seguiment ambiental de les obres es durà a terme mitjançant el Pla de Medi Ambient (PMA), a redactar per part del 
Contractista a partir del Programa de Seguiment Ambiental (PSA) inclòs en el present annex.  
 
El PMA és d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous condicionants ambientals no previstos 
a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser incorporats al Pla de Medi Ambient (PMA) a mesura que la Direcció 
Facultativa (DF) ho requereixi o que el propi Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una 
modificació del Pla de Medi Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia d’aquest document a la DF 
 
És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al control de les actuacions que poden 
produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt de requeriments legals obligats per al correcte 
funcionament de les obres, un llistat de residus que previsiblement es generaran al llarg de l’execució de les diferents actuacions 
i l’explicació de determinades activitats i procediments amb implicació ambiental (recollides en plans específics).  
 
En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a continuació: 

 Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal. 
 Breu descripció de l’actuació a desenvolupar: caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, 

especificant els trets més característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació, a escala prou detallada. 
 Organització de l’obra: s’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa contractista (Cap 

d’Obra, Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat i salut, etc.) i de la Direcció d’Obra 
(Director d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la Vigilància Ambiental, encarregat de Seguretat i Salut, 
etc.). 

 Ubicació de les instal·lacions auxiliars d’obra: S’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de totes les 
instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus Especials/Perillosos, Punt Net de Residus 
Inerts, zona de neteja de canaletes de formigó, zona d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i àrea destinada 
a la reparació i manteniment de maquinària, etc.). 

 Informació d’interès: Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels organismes amb els 
que calgui contactar  en casos de situacions anòmales o d’emergències ambientals. 

 Recull de legislació aplicable. 
 Permisos requerits. 
 Identificació i avaluació dels requeriments ambientals: El PMA inclourà una taula on es recullin els requeriments 

ambientals a considerar, en la qual s’hauran de recollir els requeriments ambientals a considerar en l’obra, així com el 
mecanisme per tal d’avaluar el seu grau de compliment, indicant si el Contractista està conforme (C), o no conforme 
(NC).  

 Llistat de residus previstos: El PMA incorporarà també el registre per al control de residus generats en l’obra, d’acord 
amb les indicacions fetes en l’Annex de gestió de residus del present Projecte. En aquest llistat s’hauran de referir els 
residus especials, no especials i inerts que es preveu que es generaran per a cada activitat d’obra, el seu codi CER 
(Catàleg Europeu de Residus) i/o el codi del Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
Pel que fa als Plans o procediments específics caldrà redactar els que es citen a continuació: 

 Pla d’esbrossades. Aquest pla s’haurà de definir les zones a esbrossar, així com les àrees de vegetació d’interès a 
preservar, les quals s’hauran de delimitar i senyalitzar in situ; garantint la seva conservació fins a la finalització de les 
obres. El Pla haurà de ser elaborat pel Contractista, i validat per la  Direcció de l’obra. 

 Pla d’accessos. Aquest pla haurà de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja 
existents com els de nova creació i es marcaran en plànols. Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment 
i les condicions de construcció. D’altra banda, es determinaran les actuacions relatives a la restauració dels accessos 
existents i de nova creació. Per aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou projecte, s’ha 
de restituir l’ús del sòl. 

 Pla d’instal·lacions auxiliars. Aquest pla haurà de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les 
que ja hagin estat contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol amb la localització detallada de 
cada una d’elles. Caldrà explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una d’elles i el 
procediment de construcció. Així mateix, es determinaran les actuacions relatives a la restauració de les àrees 
emprades per a ubicar les instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 

 Pla de gestió de terres. En aquest Pla es concretaran els volums de terres a mobilitzar, les zones aptes per acollir els 
aplecs temporals de materials i els llocs de destinació final dels excedents. En el cas que es consideri oportú la obertura 
de nous abocadors de terres de l’obra,  caldrà preparar la documentació necessària per a l’autorització de la mateixos, 
d’acord amb la legislació vigent i amb els criteris establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest Pa 
també haurà de descriure la procedència dels materials de préstec, especificant quins seran els préstecs a emprar a 
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les obres (préstecs legalitzats i en actiu), així com les zones d’aplec temporal dels mateixos. També establirà les 
actuacions necessàries per dur a terme una correcta gestió de la terra vegetal. 

 Pla de gestió de residus (especials, no especials i inerts). En aquest Pla ha de figurar el procediment que es seguirà 
al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió dels residus, especificant quin serà el/s gestor/s de residus 
especials, no especials amb necessitat de seguiment per part de l’administració (terres amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, draps bruts amb substàncies orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part de l’administració (fusta, paper,  
cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i inerts amb obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada 
a valorització). Així mateix, es determinaran les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees 
emprades per als punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions per a la gestió dels residus en obra, gestió 
dels residus i materials i restitució de l’ús del sòl que correspongui). 

 Pla de restauració de l’obra. En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees d’ocupació 
temporal de fora de l’àmbit del Projecte, així com altres zones dins l’àmbit que hagin resultat afectades per ocupacions 
temporals (parcs de maquinària, pous de neteja de canaletes de formigoneres, etc.). La restauració ha de perseguir la 
restitució original del sòl o la prevista al projecte constructiu que es tracti. 

 
 
6. CONCLUSIONS 
 
Una vegada valorats els impactes potencials sobre els diferents factors ambientals rellevants, es resumeix que la incidència 
ambiental del projecte no és significativa. Amb tot, en el present Annex es proposen i descriuen un conjunt de mesures 
preventives i correctores d'impacte que s'hauran d'aplicar per evitar i/o minimitzar els impactes. El seguiment i verificació de 
l'aplicació d’aquestes mesures es durà a terme d’acord amb el Programa de Seguiment Ambiental de la fase d’Obres que es 
defineix en aquest annex. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
En el present Annex es presenten el resultats dels treballs de topografia duts a terme per a la definició del traçat del tram de 
l’Anella Verda objecte de l’encàrrec realitzats pel Sr. Mateu Vilardell i Marquès, Enginyer en Geodèsia i Topografia. Així mateix, 
també es presenten les coordenades de definició geomètrica de la traça de l’Anella Verda.  
 
El tram entre l’escola Dolors Martí i el camí de la riera Masarnau s’ha aixecat integrament, mentre que el tram que va de la riera 
Masarnau fins a la connexió amb la carretera de les Maioles (BV-1031) s’ha recollit un aixecament topogràfic encarregat per 
l’ajuntament d’Igualada 
 
 
2. TREBALLS DE TOPOGRAFIA 
 
2.1. Abast dels treballs 
 
El treballs realitzats consten del següent: 
 
Aixecament topogràfic dels terrenys afectats per la nova obertura de camins o per ampliació dels camins existents, incloent les 
superfícies necessàries per la generació de talussos, amb la finalitat d’obtenir perfils transversals del terreny natural.  
 Aixecament en planta a escala 1:200 
 Ample de la traça variable 
 Sistema de coordenades UTM ETRS’89 i cotes referides al nivell del mar a Alacant.   
 Equidistància corbat 0,2 metres i corbes mestres cada 1 metres. 
 Delineació en 3D 
Obtenció del perfil longitudinal amb la traça definida 
Obtenció dels perfils transversals i càlcul volumètric del moviment de terres a partir dels aixecaments i del model digital. 
 
En el present Annex es presenta el llistat de punts que correspon a l’eix de la traça del tram de l’Anella Verda 
 
 
2.2. Sistema de coordenades 
 
El sistema de coordenades utilitzat és UMT ETRS’89 (European Terrestrial Reference System 1989), sistema geodèsic oficial a 
Espanya des de 01/01/2015, segons el RD 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència 
oficial a Espanya, per a la referenciació geogràfica i cartogràfica oficial d’elements en l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes 
Balears, al mateix temps que explicita les projeccions a emprar per a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls 
del Mapa Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic.  
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2.3. Aparells de presa de dades 
 
Per la realització dels treballs de camp s’han utilitzat els següents equips: 
 
a) Treballs realitzats amb GNSS 

 
S’ha emprat un receptor GPS/GLONASS LeicaGX1230 GG, amb les característiques següents: 
 
Receptor GPS/GLONASS LeicaGX1230 GG 
Tipus Receptor geodèsic doble freqüència GNSS Cinemàtic en temps real 
Antena Antena topogràfica estàndard AX1202 GG L1/l2 SmartTrack+ 
Precisions  horitzontal vertical 
 en post procés 3 mm+ 0,5 ppm 6 mm+ 0,5 ppm 
 en temps real 5 mm+ 0,5 ppm 10 mm+ 0,5 ppm 
 dgps 25 cm 25 cm 
 
b) Treballs realitzats amb topografia clàssica 

 
Instrument: TCRM1203   
Augments:   30 x 
Apreciació:  1 “ 
Sensibilitat nivells nivell esfèric          6 ’ 
 nivell tòric 6 ‘ 
 nivell prisma 8 ‘ 
Precisió distanciòmetre  2 mm ± 2 ppm 
 
2.4. Treballs de camp 
 
En primer lloc s’han localitzat els vèrtexs de la Xarxa Utilitària de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que hi ha 
a la zona. Aquests vèrtexs, els codis dels quals són 27611505, 276116015  i 277117061, han servit per comprovar la precisió 
diària dels treballs. Les diferències entre les coordenades calculades d’aquests vèrtexs i les coordenades dels  mateixos vèrtexs 
de la XU entren dins de la tolerància dels vèrtexs de la Xarxa Utilitària de l’ICGC. 

difx  < 3 cm. 
dify  < 3 cm. 
difH < 7 cm. 

 
Així doncs, l’aixecament topogràfic estarà encaixat dins de la Xarxa Utilitària (XU) de l’ICGC i disposarà de les característiques 
tècniques d’aquesta xarxa, i per ésser dins del la Península  pel que fa al sistema de Referència, projecció i model del Geoide, 
que són les següents: 
 Sistema de referència UTM en ETRS89 
 Projecció UTM fus 31 Hemisferi Nord. 
 Model del Geoide EGM08D595 
 
La presa de dades ha combinat l’ús del GNSS i l’estació total (topografia clàssica). S’ha utilitzat GPS diferencial en aquelles 
zones en què la seva utilització permetia la mateixa precisió de l’estació total, zones amb horitzó obert, sense massa cobertura 
vegetal ni altres elements que ens produeixin errors per multipath. En aquestes zones s’han obtingut les coordenades dels punts 
de radiació mitjançant sistema RTKAT, que emet les correccions diferencials de les Estacions de Referència de l’ICGC. 
 
En aquelles zones o trams en les quals les característiques de l’observació amb GNSS no eren aconsellables s’ha treballat amb 
topografia clàssica amb estació. S’han fet itineraris amb sortida i/o arribada amb coordenades conegudes. 
  
Per assegurar la solidesa dels itineraris s’ha observat la poligonal amb regla Bessel, i s’ha garantit la verticalitat de les lectures 
entre trams dels itineraris amb una pinça aguanta - prismes. En ocasions s’han deixat itineraris oberts de 2 estacions. En aquests 
casos s’ha garantit la solidesa de l’aixecament aixecant punts repetits entre estacions de l’itinerari. Amb els itineraris s’ha 
aconseguit arribar a tot l’àmbit del terreny on fer l’aixecament, i definit en la visita a camp de l’ inici. 
 
La radiació s’ha basat en la presa de dades per tal de definir els elements necessaris per obtenir la planimetria i l’orografia de la 
zona on fer l’aixecament. 
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2.5. Treballs de gabinet 
 
Un cop s’han realitzat els treballs de camp ja hem pogut generar els núvols de punts per l’obtenció dels treballs que es 
presentaven als objectius dels treballs. A l’Annex número 1 es presenta el núvol de punts de l’aixecament en coordenades UTM 
ETRS’89. 
 
1. Aixecament topogràfic dels terrenys afectats per la traça, incloent les superfícies necessàries per la generació de 

talussos, amb la finalitat d’obtenir perfils transversals del terreny natural.  
2. Obtenció dels perfils transversals i càlcul volumètric del moviment de terres a partir dels aixecaments i del model digital.  
A partir de les seccions tipus definits per l’enginyeria s’ha realitzat el càlcul volumètric del moviment de terres on l’actuació per 
la materialització del projecte fa necessari una modificació de l’orografia actual. En tot moment s’ha treballat conjuntament amb 
l’enginyeria per tal de definir una pendent respectuosa amb el terrenya natural, per tal de poder obtenir una traçat suau i una 
ocupació mínima dels terrenys afectats.  
 
La topografia de detall obtinguda a partir dels treballs de camp s’ha integrat en els plànols del projecte executiu que es presenta. 
A l’apartat següent es presenta el llistat de coordenades de la traça de tota la Via Blava, en coordenades UTM ETRS89, on 
s’indica el PK i la cota ortomètrica. 
 
 
3. LLISTAT DE COORDENADES DE L’EIX 
 
La traça està formada per una poligonal de 1140.486m. Es presenten a continuació el llistat de coordenades d’aquesta 
expressades en el sistema UTM ETRS89. 
 

X=384110.018  Y=4605372.369 

X=384104.949  Y=4605375.779 

X=384103.089  Y=4605383.860 

X=384084.949  Y=4605397.410 

X=384075.794  Y=4605399.898 

X=384050.471  Y=4605401.912 

X=384041.833  Y=4605409.406 

X=384052.714  Y=4605421.947 

X=384060.272  Y=4605423.769 

X=384061.651  Y=4605428.844 

X=384064.499  Y=4605430.690 

X=384068.038  Y=4605432.984 

X=384072.602  Y=4605435.649 

X=384077.109  Y=4605438.281 

X=384081.076  Y=4605440.819  

X=384085.106  Y=4605443.398   

X=384093.543  Y=4605448.092   

X=384097.029  Y=4605450.231  

X=384100.525  Y=4605452.376 

X=384103.561  Y=4605454.351   

X=384106.597  Y=4605456.326   

X=384114.659  Y=4605461.881   

X=384121.487  Y=4605465.621   

X=384293.878  Y=4605534.050   

X=384242.593  Y=4605520.011   

X=384260.584  Y=4605520.293   

X=384328.786  Y=4605555.886   

X=384336.513  Y=4605559.901   

X=384350.662  Y=4605564.494   

X=384362.465  Y=4605566.969   

X=384373.802  Y=4605567.930   

X=384386.913  Y=4605566.220   

X=384402.203  Y=4605562.505   

X=384419.613  Y=4605556.905   

X=384429.993  Y=4605558.591   

X=384437.786  Y=4605564.680   

X=384447.526  Y=4605580.224   

X=384447.998  Y=4605593.126   

X=384443.808  Y=4605606.976   

X=384440.298  Y=4605615.323   

X=384440.298  Y=4605617.961   

X=384443.486  Y=4605620.346  

X=384454.091  Y=4605617.585   

X=384466.587  Y=4605603.554   

X=384478.984  Y=4605574.397   

X=384480.015  Y=4605573.003   

X=384569.049  Y=4605498.545   

X=384579.447  Y=4605490.615   

X=384582.611  Y=4605488.167   

X=384586.123  Y=4605485.448   

X=384599.698  Y=4605481.544   

X=384610.254  Y=4605481.246 

X=384624.640  Y=4605479.055   

X=384640.260  Y=4605473.441   

X=384645.012  Y=4605473.614   

X=384651.314  Y=4605475.507   

X=384659.541  Y=4605474.051   

X=384665.914  Y=4605470.498   

X=384673.890  Y=4605467.738   

X=384689.930  Y=4605464.987   

X=384697.370  Y=4605462.312   

X=384703.016  Y=4605460.283   

X=384724.667  Y=4605452.501   

X=384769.132  Y=4605445.624   

X=384788.594  Y=4605448.288  

X=384794.926  Y=4605447.312  

X=384802.401  Y=4605443.864   

X=384813.298  Y=4605441.645   

X=384833.582  Y=4605445.024   
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X=384128.411  Y=4605469.367   

X=384134.628  Y=4605472.556 

X=384143.030  Y=4605476.861   

X=384174.396  Y=4605491.427 

X=384191.781  Y=4605489.568  

X=384200.452  Y=4605498.083   

X=384218.863  Y=4605502.346   

X=384240.255  Y=4605514.522  

X=384281.621  Y=4605530.137   

X=384311.812  Y=4605542.394   

X=384487.921  Y=4605569.068   

X=384489.918  Y=4605558.072   

X=384490.598  Y=4605545.474   

X=384490.055  Y=4605538.226   

X=384487.580  Y=4605528.348   

X=384489.028  Y=4605524.865   

X=384511.615  Y=4605513.228   

X=384527.682  Y=4605507.509   

X=384554.022  Y=4605504.230   

X=384563.717  Y=4605501.744   

X=384837.445  Y=4605447.541   

X=384856.263  Y=4605459.802   

X=384858.308  Y=4605458.111  

X=384852.555  Y=4605444.064   

X=384851.065  Y=4605439.561   

X=384850.086  Y=4605429.356   

X=384850.901  Y=4605425.197   

X=384854.646  Y=4605423.130   
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1. MOVIMENTS DE TERRES 
 
1.1. Càlcul volumètric del moviments de terres 
 
Els moviments de terra previstos sense comptar els corresponent a l’afermat i a la formació del material de formació de gabions 
i el seus sistema de drenatge, corresponen al següent: 
 
M1.-Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de préstec. 
M2.-Desmunt de qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra 
M3.-Terraplè de sòl seleccionat compactat al 98% del PM de préstec 
M4.-Terraplè de terra vegetal de préstec barrejada amb terres de decapatge 
M5.-Terraplè de sòls d'excavació de la pròpia obra 
M6.-Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ∅ > 35º 

 
En base a les seccions transversals definides i les partides exposades, es calcula el següent moviment de terres: 
 

PK long M1 M2 M3 M4 M5 M6 

10 10 0,57 5,7 0,82 8,2 1,18 11,8 0 0 0 0 0,42 4,2 

20 10 0,58 5,8 2,96 29,6 0,03 0,3 0,4 0 0 0 0,52 5,2 

30 10 0,55 5,5 3,54 35,4 0 0 0,61 6,1 0 0 0,39 3,9 

40 10 0,42 4,2 3,04 30,4 0 0 0,67 6,7 0 0 0 0 

60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 10 0,49 4,9 4,98 49,8 0 0 1,76 17,6 0 0 0 0 

120 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 10 0,49 4,9 2,9 29 0 0 0,71 7,1 0 0 0 0 

180 10 0,49 4,9 1,05 10,5 0 0 0,66 6,6 0 0 0 0 

200 20 0,44 8,8 1,01 20,2 0 0 0,5 10 0 0 0 0 

220 20 0,49 9,8 2,63 52,6 0 0 0,56 11,2 0 0 0,62 12,4 

240 20 0,51 10,2 2,14 42,8 0 0 0,63 12,6 0 0 0 0 

260 20 0,54 10,8 0,24 4,8 0 0 0,81 16,2 0 0 0 0 

280 20 0,65 13 0 0 1,77 35,4 1,9 38 0 0 0 0 

300 25 1,07 26,75 0,49 12,25 6,77 169,25 0,43 10,75 0 0 0,31 7,75 

320 15 0,58 8,7 3,37 50,55 0 0 0,93 13,95 0 0 0 0 
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340 20 0,56 11,2 4,44 88,8 0 0 0,81 16,2 0 0 0 0 

360 20 0,46 9,2 0,76 15,2 0 0 0,63 12,6 0 0 0 0 

380 20 0,44 8,8 2,15 43 0 0 0,48 9,6 0 0 0 0 

400 20 0,5 10 3,29 65,8 0 0 0,65 13 0 0 0 0 

420 20 0,5 10 2,99 59,8 0 0 0,63 12,6 0 0 0 0 

440 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

460 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

480 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

500 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

520 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

540 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

560 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

580 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

620 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

640 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

660 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

680 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

700 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

720 10 2,5 25 1,99 19,9 0 0 0 0 0 0 0,68 6,8 

740 30 2,77 83,1 0,81 24,3 0 0 0 0 0 0 0,46 13,8 

760 30 3,12 93,6 1,62 48,6 0 0 0 0 0 0 0,48 14,4 

780 10 0,5 5 2,06 20,6 0 0 0,62 6,2 0 0 0 0 

800 20 0,45 9 1,05 21 0 0 0,51 10,2 0 0 0 0 

820 20 0,45 9 1,3 26 0 0 0,48 9,6 0 0 0 0 

840 20 0,47 9,4 1,45 29 0 0 0,56 11,2 0 0 0 0 

860 20 0,43 8,6 1,59 31,8 0 0 0,41 8,2 0 0 0 0 

880 20 0,43 8,6 1,16 23,2 0 0 0,43 8,6 0 0 0 0 

900 20 0,46 9,2 1,61 32,2 0 0 0,49 9,8 0 0 0 0 

920 20 0,48 9,6 2,52 50,4 0 0 0,49 9,8 0 0 0 0 

940 20 0,44 8,8 1 20 0 0 0,49 9,8 0 0 0 0 

960 20 0,41 8,2 1,24 24,8 0 0 0,37 7,4 0 0 0 0 

980 20 0,42 8,4 0,87 17,4 0 0 0,41 8,2 0 0 0 0 

1000 20 0,4 8 1,48 29,6 0 0 0,31 6,2 0 0 0 0 

1020 20 0,49 9,8 3,15 63 0 0 0,6 12 0 0 0 0 

1040 20 0,55 11 1,15 23 0 0 0,84 16,8 0 0 0 0 

Subtotal     497,45   1153,5   216,75   354,8   0   68,45 
   

M1 
 

M2 
 

M3 
 

M4 
 

M5 
 

M6 
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720 10             3,22 32,2 33,97 339,7     

740 30             3,72 111,6 36,92 1107,6     

760 30             4,23 126,9 38,17 1145,1     

1060 20 0,44 8,8 2,28 45,6 0 0 0,45 9 0 0 0 0 

1070 12 0,5 6 2,52 30,24 0 0 0,64 7,68 0 0 0 0 

1080 8 1,23 9,84 19,96 159,68 0 0 1,48 11,84 0 0 0,17 1,36 

1090 14 0,96 13,44 20,54 287,56 0 0 0,95 13,3 0 0 0,73 10,22 

1100 3 0,88 2,64 17,31 51,93 0 0 1,19 3,57 0 0 0 0 

1110 13 0,8 10,4 14,75 191,75 0 0 0,88 11,44 0 0 0 0 

1120 3 2,38 7,14 37,85 113,55 0 0 0,65 1,95 0 0 0 0 

1130 15 0,78 11,7 7,3 109,5 0 0 0,98 14,7 0 0 0 0 

1140 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terraplè                           

720 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 46 0 0 

740 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 138 0 0 

760 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 138 0 0 

Subtotal     69,96   989,81   0   344,18   2914,4   11,58 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 
 
1.2. Criteris per a la reutilització de les terres d’excavació 
 
La partida M1 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de préstec es barrejarà amb la terra 
vegetal de préstec al 50% (M1A). D’aquest decapatge s’estima que un 50% no es podrà considerar com a terra vegetal i caldrà 
utilitzar-lo com a terraplenat de motes (M1B). 
 
La partida M2 Desmunt de qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra s’utilitzarà per a la formació de les motes de l’espai E2. 
 
La partida M3, Terraplè de sòl seleccionat compactat al 98% del PM de préstec, correspon a la formació del nucli de l’esplanada 
que considerant la poca dimensió de la seva potència no s’ha estimat convenient utilitzar material d’excavació de l’obra. Aquest 
sòl seleccionat serà el mateix que el de la formació de l’esplanada. 
 
La partida M4, Terraplè de terra vegetal de prèstec barrejada amb terres de decapatge, servirà per estendre una capa de terra 
vegetal de 15cm en tots els reperfilats i per el reblert de les vores del camí segons es defineix en els plànols transversals. 
L’objectiu és potenciar la presència de llavors del lloc. 
 
La partida M5,Terraplè de sòls d'excavació de la pròpia obra, es destina a la formació de motes i del terraplè de l’esplanada 
inicial 
 
La partida M6, Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ∅ > 35º correspon al material de base dels gabions i del 
reblert del seu extradós. 
 
A fi i a efecte d’ajustar els mesuraments es defineixen els següents coeficients: 
 

Material Coeficient d’esponjament Coeficient de pas 

Sols tolerables (sòls d’excavació) 1,35 1,15 
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Terra vegetal 1,1 1 

 
 
1.3. Resum dels resultats 
 
En base a les dades anteriors s’obté el següent mesurament dels moviments de terres: 
 

FASE 1 M1A M1B M2 M3 M4 M5 M6 
Subtotal 248,73 m3 248,73 m3 1153,50 m3 216,75 m3 354,80 m3 0,00 m3 68,45 m3 
Coeficient 
d'esponjament 1,1 1,1 1,35         
Coeficient de pas         1 1,1   
Total 273,60 m3 273,60 m3 1557,23 m3 216,75 m3 354,80 m3 0,00 m3 68,45 m3 

     
     

FASE 2 M1A M1B M2 M3 M4 M5 M6 
Subtotal 34,98 m3 34,98 m3 989,81 m3 0,00 m3 344,18 m3 2914,40 m3 11,58 m3 
Coeficient 
d'esponjament 1,1 1,1 1,35         
Coeficient de pas         1 1,1   
Total 38,48 m3 38,48 m3 1336,24 m3 0,00 m3 344,18 m3 3205,84 m3 11,58 m3 

 312,08 m3 312,08 m3 2893,47 m3 216,75 m3 698,98 m3 3205,84 m3 80,03 m3 
 
 
1.4. Reutilització de les terres de l’excavació 
 
L’obra genera un desmunt de de 2893,47m3 (M2) més 312,08m3 (M1B) amb un total d’uns 3205,55m3 que s’acosta 
sensiblement als terraplenats previstos d’uns 3205,84 m3. Per tant sense sobrants de terres. 
 
Les terres per a la formació de les motes de l’espai E2 provindran de les excavacions derivades de la formació de les rampes 
de connexió amb la carretera de les Maioles. Es per això que aquestes motes passen a incloure’s a la Fase 2 
 
La demanda de terra vegetal de l’obra és de 698,98 m3 (M4) que es redueix amb l’aportació de 312,08 m3 (M1A). La terra 
vegetal de préstec serà d’uns 386,9m3.  
 
A la fase1 es requerirà 81,20m3 de terra vegetal d’aportació i a la Fase 2 faran falta 305,7m3 
 
 
1.5. Reutilització del material d’enderroc de vials 
 
El projecte preveu l’enderroc que es deriva de les següents superfícies: 
 
L’esplanada d’aparcament de l’escola Dolors Martí es preveu retallar una part de llosa de formigó per ajustar la geometria al nou 
traçat i la franja de la rampa existent per a formar una cuneta revestida (203m2) 
En el PK 1+000 es troba una llosa de formigó que caldrà enderrocar (56m2) 
 
En la connexió amb la carretera de les Maioles es requereix l’enderroc de diverses tipologies de paviments amb un total de 
158m2.  
 
La DF valorarà la possibilitat d’evitar l’enderroc del ferm bituminós i pavimentar la nova vorera sobre aquest asfalt. 
En l’enderroc de la vorera de panot existent es podrà valorar la possibilitat de conservar la base de formigó en cas de que tingui 
un gruix adequat. En resum es preveuen els següents enderrocs: 

Zona de ponent: 259m2x0,2= 59 m3 
Zona de llevant: 159m2x0,2= 31,8 m3 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
En el present Annex té per objecte definir i justificar les diferents seccions de ferm previstes al llarg del traçat de l’Anella Verda 
de la Guixera Masarnau 
 
 
2. CÀLCUL DEL FERM 
 
2.1. Estat actual dels ferms, sòls i esplanades 
 
L’Anella Verda segueix la traça del camí existent amb l’excepció de la connexió de les Maioles en que la nova rampa es defineix 
sobre terrenys naturals. El camí existent presenta diferents característiques i estats de conservació. A continuació es presenta 
un quadre resum de l’estat dels ferms i del terreny de base del camí projectat. 
 

Tram i PK Ferms, sòls i esplanades existents 
Tram 1 Del 0 al 0+46,532 Terreny natural 

Del 0+46,532 al 0+163,945 Paviment de formigó  
Del 0+163,945 al 0+425,538 Restes de paviment granular en mal estat o erosionat 
Del 0+425,538 al 0+656,073 Base granular en bon estat 
Del 0+656,073 al 0+709,912 Paviment de formigó 

Tram 2 Del 0+709,912 al 1+072,072 Corriol i terreny compactat 
Tram 3 Del 1+072,072 al 1+140,486 Terreny natural 

 
 
2.2. Definició del trànsit de càlcul 
 
El camí previst es projecte per un trànsit de vianants i ciclable amb un trànsit de vehicles de manteniment i durant les obres. 
Aquest trànsit es considera del tipus V5 d’acord el catàleg “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva 
construcción”. 
 
Considerant la Norma 6.1-1C Seccions de Ferm aprovada per l’ordre FOM/3460/2003 de 28 de Novembre el trànsit que més 
s’acosta a les categories establertes segons el catàleg escollit és: 
 

 Pel trànsit tipus V4 i V5 és el tipus T42 amb un IMD <25 vehicles pesats. 
 
 
2.3. Definició de l’esplanada 
 
Per a la definició de les esplanades es considera el Manual de les vies ciclistes de Catalunya i en concret l’apartat 3.2.1. 
(Esplanades), a on s’apunta el següent: “Tant pel que fa a la coronació dels terraplens com pel fons d’excavació en els desmunts 
és recomanable que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la classificació PG-3) i amb un 
gruix mínim de 50 cm. Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i fonaments de terraplens, mentre que els sòls 
inadequats no s’utilitzaran en cap cas. 
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D’acord la taula de tipus de sòl de la Norma 6.1 IC Instrucció de carreteres per a terres subjacents a tolerables es requereix un 
gruix de 60cm de sòl adequat o un de 45cm de sòl seleccionat per a la formació d’una esplanada de categoria E1 (categoria 
definida per un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga (Ev2) ≥60MPa, obtingut d’acord amb l’assaig de càrrega de 
placa NLT-357). 
 
En conseqüència el present projecte, recull les determinacions de la Norma 6.1 IC i proposa la definició d’una esplanada  formada 
per 45cm de sòl seleccionat com a mínim, sobre el terreny decapat, excepte en ferms existents o en bases granulars en bon 
estat 
 
 
2.4. Definició i justificació del ferm 
 
En base a la caracterització dels ferms, sòls i esplanades existents es defineixen els següent ferms de projecte 
 

Tipus de ferms, sòls i esplanades existents Ferm proposat 
Paviment de formigó  A conservar l’existent 
Terreny natural en el tram 1 i 3 15 cm de formigó HA-30 armat + base de 15cm de tot-ú + subbase 

de 30cm de sòl seleccionat i compactat al 98% del PM Restes de paviment granular en mal estat o erosionat 
Base granular en bon estat 15 cm de formigó HA-30 armat sobre base existent en bon estat o 

sobre reperfilat per a adaptació a nova rasant 
Corriol i terreny compactat del tram 2 15 cm de sòl-ciment de sauló + 45cm de sòl seleccionat i compactat 

al 98% del PM 
 
Altres aspectes considerats són: 
 

 La necessitat de millorar el terrenys existent amb la formació d’un paquet de 45cm de sòl seleccionat compactat. 
S’apliquen els criteris de la Norma 6.1-1C Seccions de Ferm per a la formació d’una esplanada de categoria E1, 
considerant que el terreny que es troba per sota de la capa vegetal té la categoria de tolerable 
 

 La compactació de la coronació del sòl seleccionat tindrà un densitat mínima obtinguda a l’obra del 98% de la densitat 
màxima de l’assaig Próctor Modificat segons la UNE 103501 del sòl abans de compactació. 

 
 Es recullen i milloren els paviments definits pel Manual de les vies ciclistes de Catalunya. Aquest manual defineix els 

següents paviments de formigó i sòl-ciment: 
 

Paviment de formigó de 5 a 10cm Sòl-ciment de 15 a 20cm 

 

 

 
 Pel paviment de formigó es té en compte el manual de Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova 

construcció i s’adopta la secció 5FS1. L’armat d’aquest ferm es justifica amb l’objectiu de reduir els riscos de fissuració 
per contraccions i per a minimitzar els riscos de trencaments puntuals derivats de la pèrdua d’assentaments degut a 
processos erosius i/o de migració de fins que poden ocórrer en el pas del temps i la previsible presència d’escorrentius 
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amb velocitats significatives. Per aquesta mateixa raó es proposa el confinament de la base amb un regruix de formigó 
a les vores de 30cm segons plànols de detall. Malgrat que la secció 5FS1 defineix una base de sòl seleccionat de 
15cm a situar sobre l’esplanada E1, per coherència amb els gruixos la secció de sòl-ciment, es proposa integrar 
aquesta base en la formació de l’esplanada. 
 

 Pel paviment de sòl-ciment es té en compte les recomanacions dels fabricants i especialistes en estabilització de sòls 
que recomanen per ferms amb trànsit de vehicles ocasional un gruix de 15 cm. Aquest gruix s’acosta a les 
recomanacions del manual de vies ciclistes de Catalunya que recomana com a mínim 15cm. 

 

 
 

 Per a la determinació de tipus de formigó s’ha considerat la resistència mínima a flexotracció a 28 dies que estableix 
l’article 550,3 del PG3, essent un formigó HF-35. Per facilitar l’execució i el control de qualitat en l’obtenció de provetes, 
s’accepta la seva equivalència amb un formigó HA30, degut a la previsió d’armar-lo. Les equivalències considerades 
entre resistència a flexotracció i compressió són del 15% com a mínim amb la següent relació: 

 
resistència a flexotracció a 28 dies resistència a compressió a 28 dies 

3,5 MPa 3 MPa 
4 MPa 3,5 MPa 

4,5 MPa 4 MPa 
5 MPa 4,5 MPa 

 
 
2.5. Característiques dels materials i altres 
 
El paviment de formigó tindrà les següents característiques: 

Designació: HA-30/P/10/IIb+E 
Acabat superficial: remolinat mecànic  
Color: Tenyit amb sulfat ferrós a dissolució del 25% 
Encofrat lateral: Encofrat de 30cm com a màxim i per cada banda  
Matavius: Matavius de 13mm d’amplada en les vores laterals i en final de paviment 
Juntes: Tall amb serra de disc de 6 a 7 mm d’amplada i de 40mm de profunditat mínima 

 
El paviment de sòl-ciment tindrà les següents característiques: 

Material: Sauló rentat 
Lligant hidràulic: 50kg de ciment per 1m3 de sauló 
Encintat: Vorada recta tipus P3 (Tauló) de 20x8cm  
Color: Tenyit amb sulfat ferrós a dissolució del 25% 
Encofrat lateral: Encofrat de 30cm com a màxim i per cada banda  
Matavius: Matavius de 13mm d’amplada en les vores laterals i en final de paviment 
Juntes: Tall amb serra de disc de 6 a 7 mm d’amplada i de 40mm de profunditat mínima 

 
3. NORMATIVA CONSIDERADA 
 
Per a la definició del diferents tipus de ferm s’han considerat els següents documents: 

 Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció. 
 Norma 6.1-1C Seccions de Ferm 
 Manual de les vies ciclistes de Catalunya 
 Recomanacions de fabricants de sauló estabilitzat 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG -3) 
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4. QUADRE DE TIPUS DE SÒL PER A LA FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (NORMA 6.1 IC) 
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5. SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS 
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6. SECCIONS DE FERMS SEGONS LA NORMA 6.1-1C 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
En aquest Annex es descriuen i s’adjunten els càlculs de les diferents tipologies d’estructures de contenció que s’han projectat 
per al Projecte. Les dades s’han pres d’estudis geotècnies realitzats en la proximitat. En qualsevol cas, tot i que les tensions 
màximes resultants ofereixen un marges de esguerrat alts, la DF comprovarà l’adequació de la base de fonamentació 
especialment en els murs de 5 filades. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
 
S’ha previst de resoldre la contenció de terres mitjançant gabions, de modulació 0,5m en alçada, i amplades de 0,5, 0,75 o bé 
1,25m, i reblert de l’extradós amb material granular. Al fons del reblert, un tub de drenatge embolcallat amb geotèxtil amb 
sortida a l’exterior per garantir el bon drenatge. Una làmina de geotèxtil separarà el reblert del gabió. El fonament comptarà 
amb un llit de graves de 20cm de gruix.  
 
 
3. HIPOTESI DE CÀLCUL 
 
Els paràmetres geotècnics presos per al càlcul de les empentes de terra són els següents: 

 Densitat terreny g=19 kN/m3 
 Angle de fregament intern terreny extradós =35º (reducció amb coeficient de 0,80 segons Guía de cimentaciones 

en obras de carretera) 
 
Per a l’estabilitat del mur, es prenen els següents paràmetres en les comprovacions: 

 Densitat del gabió =19,0 kN/m3 
 Coeficient de fregament entre gabions =0,8 
 Angle de fregament extradós =0,9 (considerant que hi ha geotèxtil) 
 Fregament sòl-sabata (llit de graves)tz= 35º 

 
Finalment, la tensió admissible considerada per al terreny de fonament és: 

 adm = 150 N/mm2 
 

Consideracions sobre les hipòtesis de càlcul: 
 Al costat exterior del vessant, s’ha considerat un angle del terreny a contenir i una sobrecàrrega de 5 kN/m2, 

corresponent a trànsit de persones i circulació puntual de vehicles lleugers per al manteniment. 
 No s’ha considerat la cohesió present al terreny. Pel que fa als talussos a contenir en el costat més elevat, s’ha 

considerat un angle d’inclinació del talús de 20º. Per a talussos més inclinats, es considera que la cohesió té l’efecte 
suficient com per a que l’empenta resultant siguin equivalents a aquest angle.  

 
 
4. COMROVACIONS ESTRUCTURALS 
 
Les comprovacions d’estabilitat són les següents: 

 Coeficient de seguretat al bolc major que 1,80. 
 Coeficient de seguretat al lliscament major de 1,50 

  



Projecte executiu del tram de l’Anella Verda d’Igualada, Guixera Can Masarnau 
Estructures de contenció 

 2 

5. JUSTIFICACIONS DE CÀLCUL 
 
5.1. Gabió de 2 fileres 
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5.2. Gabió de 3 fileres 
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5.3. Gabió de 4 fileres 
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5.4. Gabió de 5 fileres 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
En el present Annex s’identifiquen els elements del patrimoni cultural declarat que es troben en l’àmbit del projecte i les mesures 
preventives a la seva afectació que s’han adoptat. 
 
 
2. NORMATIVA LEGAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL APLICABLE EN EL MARC DE L’OBRA 
 
Des d'un punt de vista normatiu, hi ha vigent un conjunt de normatives, lleis i reglaments que orienten l'actuació de gestió de 
l'impacte sobre el patrimoni cultural. Aquest corpus legal ha estat redactat per les tres instàncies de l'administració –autonòmica, 
estatal i europea– i l'anàlisi del seu redactat ens permetrà establir, amb major precisió, tant l'abast com la naturalesa de les 
accions que cal realitzar per a mitigar l'afectació de l'obra sobre el patrimoni cultural. 
 
La primera part de la legislació estableix l'obligació de gestionar l'impacte ambiental en els projectes d'obres públiques i defineix 
l'impacte sobre el patrimoni cultural com uns dels aspectes que cal considerar. Aquesta línia de legislació i la seva aplicació 
sobre el patrimoni cultural ha estat abastament tractat i ha acabat definint l'avaluació d'impacte en el patrimoni cultural que imita, 
tant en la metodologia com en el llenguatge, les avaluacions de l'impacte ambiental. 
 
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, 11.10.1993). En el seu article 1.2 estableix 
que: 
 
“El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya 
que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràflc, científlc o tècnic 
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos 
en les millors condicions a les generacions futures.” 
 
Posteriorment, la llei defineix dos nivells diferents de classificació d'aquests béns segons la seva  importància: BCIN (bé cultural 
d'interès nacional) i BCIL (bé cultural d'interès local). Mentre els BCIN  són declarats per la Generalitat de Catalunya, els BCIL poden ser declarats 
pels ajuntaments.  
 
Els elements declarats com a BCIN i BCIL són objecte d'especial d'atenció en qualsevol obra i, en conseqüència, requereixen mesures 
correctores importants per a salvaguardar-los de possibles afectacions. Per a completar els elements susceptibles de protecció defineix 
a l'article 18.1 que:  
 
“Ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats, fan part també del patrimoni cultural català els béns mobles i 
immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni de catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1.” 
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A partir del text de la llei es pot afirmar que és la valoració del bé la que defineix la mesura de protecció que cal donar a cadascun dels elements 
afectats per les obres. La normativa exigeix protecció sobre els elements valuosos estiguin o no catalogats. Més endavant, s’ estableix el deure 
de conservació d'aquest patrimoni (article 21.1): 
 
“Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i 
posseïdors. Es poden establir per reglament procediments per a l'esporgada i l'eliminació de determinades classes de béns, si 
no han estat declarats d'interès nacional ni han estat catalogats” 
 
És aquest procediment d'esporgada el que permet desafectar alguns elements amb valor  patrimonial i caldrà veure el reglament aplicable per 
a seguir-ne el procediment oportú. 
 
La Llei 9/1993 atorga al Departament de Cultura el dret a suspendre les obres que puguin afectar aquest patrimoni (article 23.1), prohibeix la 
destrucció dels BCIN i BCIL, n'obliga a la preservació del valor cultural i a facilitar-ne l'accés als especialistes (article 25). A més, al capítol IV 
(articles 46-53) defineix les normes específiques de protecció del patrimoni arqueològic que, posteriorment, seran ampliades en el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, 13.3.2002; Correcció d'errades 
en el DOGC núm. 3915, 1.7.2003). Aquest decret fou redactat amb la intenció d'establir el desplegament reglamentari de la Llei 9/1993 i és 
d'interès perquè estableix els procediments a seguir a l'hora de gestionar l'impacte en el patrimoni arqueològic. 
A l'article 1.2 del Decret 78/2002 assenyala que: 
 
“Formen part del patrimoni arqueològic català els béns mobles i immobles que reuneixen els requisits següents: 
a.-Poder servir com a instruments per al coneixement de la història o la cultura de Catalunya, sempre que per obtenir aquest coneixement 
calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica. 
b.-Estar situats o procedir del sòl, del subsòl o d'aigües interiors del territori de Catalunya, o bé del mar territorial o de la plataforma continental 
corresponents a la seva franja litoral.” 
 
Una altra normativa que escau comentar per a l'interès d'aquest document és la Llei 2/1993, de 5 de març, de Foment i protecció de la cultura popular 
i  tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719, de 12.3.1993). En  l’ article  5.1    estableix  que: 
 
“Constitueixen el patrimoni etnològic de Catalunya: 
a.-Els immobles i les instal·lacions emprats consuetudinàriament a Catalunya les característiques arquitectòniques dels quals siguin 
representatives de formes tradicionals. 
b.-Els béns mobles que constitueixen una manifestació de les tradicions culturals catalanes o d'activitats sòcio-econòmiques tradicionals. 
c.-Les activitats, els coneixements i els altres elements immaterials que són expressió de tècniques, oficis o formes de vida tradicionals.” 
 
Malauradament el patrimoni etnològic no ha tingut el desplegament reglamentari específic i això provoca que en la pràctica s'estigui aplicant 
el reglament propi del patrimoni arqueològic. 
 
Un altre tipus de patrimoni que recentment ha estat objecte d'atenció per part de l'administració són els vestigis de la Guerra Civil. Les accions 
de recuperació i valoració d'aquest patrimoni cultural s'han realitzat per l'impuls de la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic 
(DOGC núm. 5006 de 12.11.2007). Aquesta normativa no estableix protecció especial per als vestigis de la Guerra Civil però, a la pràctica, 
s'estan tractant com a patrimoni arqueològic i s'atenen al reglament del Decret 78/2002. 
 
En definitiva, es pot afirmar que la normativa del Departament de Cultura protegeix els elements de patrimoni cultural independentment de la 
seva naturalesa arqueològica o etnogràfica a partir dels valors culturals de cada estructura. Per a fer-ho utilitza el reglament establert al Decret 
78/2002 i són els procediments qui s'hi estableixen els que permetran la gestió de l'impacte en els elements afectats. 
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3. MAPA DELS BÉNS CULTURALS DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
En consulta al Geoportal del patrimoni cultural del  la Generalitat de Catalunya ( https://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html ) 
s’identifiquen 2 jaciments en l’àmbit de projecte segons s’exposa en la figura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrimoni cultural en l’àmbit de projecte. Font: Geoportal del patrimoni cultural 
 
La delimitació del jaciment Guixera de Can Masarnau afecta l’Anella Verda aproximadament entre el Pk 0+405 al Pk 0+455 fet 
que fa incorporar les següents mesures preventives i altres: 
 

 Evitar definir obres o actuacions que requereixin moviments de terres no superficials i que puguin afectar aquest 
jaciment. En el tram afectat la secció del ferm proposada no preveu cap millora de l’esplanada atès que ja existeix una 
base en bon estat. Aquest tram es preveu la formació d’una llosa de formigó de 15cm previ reperfilat superficial de la 
base existent. 

 Preveure i valorar un seguiment arqueològic durant els treballs en els entorns del jaciment. 
 Recomanar que el projecte d’Anella Verda general defineixi una intervenció arqueològica per aquest jaciment i pels 

altres que puguin trobar-se en l’àmbit d’influència de la seva traça de manera que aquest patrimoni cultural pugui ser 
incorporat com a valor funcional de l’Anella Verda conjuntament amb els valors paisatgístics i naturals. 

 
 
4. JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAN MASARNAU 
 
Aquest jaciment no es troba declarat com a BCIL o BCIN ni en cap altre nivell de protecció definit en Pla especial de protecció i 
conservació del Patrimoni arquitectònic catàleg d’Igualada, a on es defineix el Nivell de protecció 5 per les àrees d’Expectativa 
Arqueològica (AEA). 
 
La fitxa del jaciment de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic exposa el següent: 
 
Jaciment ubicat en el vessant de migdia i en el cim del primer turó que hi ha a mà esquerra del camí que mena a can Masarnau, 
just per sobre dels antics terrenys del MOPU. Antigament, aquest turó havia estat una cantera d'extracció de guix, la qual cosa 

Jaciment Arqueològic 
GUIXERA DE CAN MASARNAU 
UTM31N - ETRS89 384311.25, 4605608.00 m 
Geogràfiques lat 41º 35' 38'' N long 1º 36' 43'' E 
UTM31N - ED50 384405.26, 4605811.96 m 
Geogràfiques 41.593797 N, 1.611900 E 
Adreça: c. del Parlament Catalunya 25 
Municipi: Igualada 

Jaciment Arqueològic 
VALLDAURA 
UTM31N - ETRS89 383907.25, 4605347.00 m 
Geogràfiques lat 41º 35' 29'' N long 1º 36' 26'' E 
UTM31N - ED50 384001.26, 4605550.96 m 
Geogràfiques 41.591388 N, 1.607104 E 
Adreça: av. del Mestre Montaner 
Municipi: Igualada 
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va modificar-ne totalment la topografia; amb quasi tota seguretat no es conserven restes d'estructures, a no ser que en quedin 
en algun punt molt concret del cim. 
 
En les diverses visites al jaciment s'han recollit nombrosos fragments de ceràmica feta a mà tant en el cim com en la part baixa 
del vessant, els quals corresponen a diverses peces de fons pla, vores exvasades i/o bisellades, decorades en alguns casos 
amb incisions inclinades en la part exterior del llavi; amb decoracions a base de cordons amb digitacions i alguns lleugers 
acanalats, vores de tapadores i alguna peça brunyida. Segons aquestes característiques, es poden situar dins les produccions 
del Bronze Final III. 
 
Tot i que no s'observen estructures (possiblement perquè foren destruïdes per l'explotació de guix), i tenint en compte la diversitat 
de formes ceràmiques, és possible afirmar que en aquest turó hi devia existir algun tipus d'hàbitat. 
 
L'any 2009 es va dur a terme l'estudi d'impacte ambiental de la zona d'Igualada, Òdena, Castellolí, El Bruc, Hostalets de Pierola, 
Collbató, Esparreguera i Abrera; que va consistir en una prospecció arqueològica superficial amb motiu de la realització de les 
obres d'adequació, reforma i conservació del corredor del nord-est, tram Igualada-Martorell. 
 
L'objectiu d'aquest estudi era valorar l'afectació d'aquestes obres al patrimoni cultural, i es va observar que aquest jaciment de 
Guixera de Can Masarnau quedaria afectat per l'obra. 
 
 
5. PRESSUPOST DEL SEGUIMENT ARQUEOLÓGIC 
 
Per valor el seguiment arqueològic s’ha comptat que les feines a realitzar en el tram de camí són les següents: 
 

Codi partida Unitat Denominació Amidament d’afectació 

02-11 P2242-53CC M2 Acabat i reperfilat de ferm amb motoanivelladora 50mlx6= 300m2 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de 
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada 
me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m b500sd. Inclou part proporcional 
de tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació 
de junt de retracció 

50mlx3= 150m2 

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o 
paviments de formigó,  inclòs la formació de matavius segons 
detall de plànol en laterals i canvis de paviment 

50mlx2x0m3= 30m2 

 
Aquestes feines es faran en dos dies separats amb un temps d’execució de 6h + 6h. En conseqüència la durada del seguiment 
serà de 12h més el temps de redacció del corresponent informe estimat en 8h addicionals. El pressupost per fer el seguiment 
arqueològic resultant aplicant els preus del BEDEC 2022 és el següent: 
 

Arqueòleg director:      6h x 33,5 €/h =  201 € 
Arqueòleg ajudant:    20h x 30,0 €/h=   600 € 
Total PEM:       801 € 
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AMIDAMENTS 
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es 
realitzaran per fases just abans de realilzar el moviment de terra 
corresponent. No s'acceptarà una esbrossada general i única. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2.904,000   2.904,000       
     1.035,000   1.035,000       
     72,000   72,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 4.011,000       

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     140,000   140,000       
  Camí Masarnau  85,000   85,000       
                              
            Total M d'Amidament : 225,000       

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de 
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     259,000   259,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 259,000       

01-4 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total U d'Amidament : 2,000        
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M1a  248,730   248,730       
  M1b  248,730   248,730       
                               
            Total M3 d'Amidament : 497,460       

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans 
mecànics.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M2  1.153,500   1.153,500       
  L5-Cuneta  10,260   10,260       
                               
            Total M3 d'Amidament : 1.163,760       

02-3 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M3  216,750   216,750       
                               
            Total M3 d'Amidament : 216,750       

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 
elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     81,200   81,200       
                               
            Total M3 d'Amidament : 81,200       

02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     273,600   273,600       
                               
            Total M3 d'Amidament : 273,600       

02-6 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     52,000   52,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 52,000       

02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en 
tongades de 25 cm com a màxim       
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M6  68,450   68,450       
                              
            Total M3 d'Amidament : 68,450       

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % 
del pm       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M3a  294,000 1,000  294,000       
     89,000 1,000  89,000       
  M3b  244,000 1,200  292,800       
                              
            Total M3 d'Amidament : 675,800       

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M7  1.250,860  0,150 187,629       
  Material Reciclat 

propia obra 
 -52,000   -52,000       

                              
            Total M3 d'Amidament : 135,629       

02-10 P2241-52SM M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M8  3.669,170   3.669,170       
                              
            Total M2 d'Amidament : 3.669,170       

02-11 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     714,830   714,830       
                              
            Total M2 d'Amidament : 714,830        
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 
0'75-1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 
2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 
més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals 
i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  G1  19,000  1,250 23,750       
     14,000  1,875 26,250       
  G2  9,000  0,625 5,625       
  G3  30,000  0,625 18,750       
  G4  77,000  0,625 48,125       
  G5  25,000  0,625 15,625       
                               
            Total M3 d'Amidament : 138,125       

03-2 PD5I-H989 M Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 
g/m2 i graves segons detall       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  G1  19,000   19,000       
     14,000   14,000       
  G2  9,000   9,000       
  G3  30,000   30,000       
  G4  77,000   77,000       
  G5  25,000   25,000       
  G6  5,000   5,000       
     4,000   4,000       
     4,000   4,000       
     4,000   4,000       
     11,000   11,000       
                               
            Total M d'Amidament : 202,000       

03-3 PRI4-HBEJb M2 Sistema de contenció de terres format per travesses ecològiques de 
9x18x400m de longitud mecanitzada per a ancoratges mitjançant barra 
roscada de ø20 cada 1 m. Inclou perforació a llosa de formigó, barra 
enroscada embeguda al paviment amb massissat de morter epoxi, barra 
roscada ø20 galvanitzada, cargol i volandera de fixació de travesses, 
màstic de segellat d'orifici de color marró, travesses de fusta de pi 
tractades per a exterior amb autoclau de classe 4 , les seves perforacions  i 
tots els petits elements per a la seva correcta formació. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mur  19,500   19,500       
                               
            Total M2 d'Amidament : 19,500       
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Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

03-4 PRI4-HBEM M2 Sistema de contenció de terres amb un entramat de fusta tipus krainer, a 
base d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i 
oblics formant un tirant, de fusta de castanyer escorxada de diàmetre 20-25 
cm i 2,5 3,0 m de llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat 
de 24 mm formant càmares en les que s'insereixen estaques vives atriplex 
halimus (4 unitats cada metre) amb capacitat de reproducció vegetativa 
amb reg inicial, incloent la col·locació en la base d'una xarxa d'acer 
galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 cm per al repartiment de la 
càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i terra de la pròpia 
obra, incloent l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, 
transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la 
preparació i conservació en obra del material vegetal i el reblert de 
l'estructura 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     65,000  0,600 39,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 39,000        
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 
6x2,2 m b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en 
paviment de formigó per a formació de junt de retracció 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P1-1  1.286,860   1.286,860       
  P1 - possible 

ampliació 
 23,770   23,770       

  P1-2  714,830   714,830       
                               
            Total M2 d'Amidament : 2.025,460       

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de matavius segons detall de plànol en laterals i 
canvis de paviment 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P1-1a 2 417,000  0,300 250,200       
  P1-2a 2 231,000  0,150 69,300       
                               
            Total M2 d'Amidament : 319,500       

04-3 P9GI-DRIW M2 Tractament superficial amb pintat d'una capa de dissolució aquosa de 
sulfat de ferro al 25%, neteja del ferm inclosa       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P1-1b  1.286,860   1.286,860       
  P1-2b  714,830   714,830       
  P3  613,860   613,860       
                               
            Total M2 d'Amidament : 2.615,550       

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, 
escampat amb màquina manual       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P1-1c  1.286,860   1.286,860       
  P1-2c  714,830   714,830       
                               
            Total M2 d'Amidament : 2.001,690       

04-5 P9A3-DN6G M3 Paviment de sauló-ciment, amb sauló garvellat d'aportació i un 3 % de 
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P4  912,900  0,150 136,935       
                               
            Total M3 d'Amidament : 136,935       
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Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

04-6 P967-EA9I M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L1a  488,000   488,000       
     69,000   69,000       
                              
            Total M d'Amidament : 557,000       

04-7 P967-E9YXb M Formació de cuneta revestida formada  per vorada recta de formigó, doble 
capa, amb secció normalitzada p3 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 no 
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Cuneta de formigó de 20 cm de gruix. 
Inclou la reposició del perfíl del talús 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L5-Cuneta  54,000   54,000       
                              
            Total M d'Amidament : 54,000        



     Pàgina:  9

                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins 
a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fonament 

banderola 
3 0,600 0,600 0,800 0,864       

  Fonament marc 
paisatgístic 

 0,600 1,200 0,800 0,576       
                               
            Total M3 d'Amidament : 1,440       

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fonament 

banderola 
3 0,600 0,600 0,800 0,864       

  Fonament marc 
paisatgístic 

 0,600 1,200 0,800 0,576       
                               
            Total M3 d'Amidament : 1,440       

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, 
fixat a la base 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 3,000       

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 
450x450, amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal 
de fusta amb ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons 
senyalització i tipografia tipus de l'anella verda d'igualada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                               
            Total U d'Amidament : 3,000       

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    8    8,000       
                               
            Total U d'Amidament : 8,000       

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm 
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada 
amb fixacions mecàniques 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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    3    3,000       
                              
            Total U d'Amidament : 3,000       

05-7 PBC6-65L9b U Subministre i col·locació de fita realitzada amb pal tornejat de fusta del país 
de ø12cm i 150cm total i 100cm d'altura visible tractada per a classe d'ús iv 
i encastada 50cm a terra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    55    55,000       
                              
            Total U d'Amidament : 55,000       

05-8 PQ40-9H4Fb U Subministre i col.locació d’element fabricat a taller de marc paisatgístic 
d’acer corten tracta, de buit de marc de 80x160cm ancorat a dau de 
formigó amb placa d’ancoratge, inclou platina, tacs químicsi tot el necessari 
per la seva instal·lació. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total U d'Amidament : 1,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador 
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 
a 5000 m2 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2.964,000   2.964,000       
                               
            Total M2 d'Amidament : 2.964,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 SEGURETAT I SALUT 

07-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i 
implantació de les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla 
de seguretat i salut de l'obra. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total Pa d'Amidament : 1,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS 

08-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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, multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de 
la planta mòbil 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Material Reciclat 

propia obra 
 52,000   52,000       

                               
            Total M3 d'Amidament : 52,000       

08-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     30,000   30,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 30,000       

08-3 P2RA-EU20 M3 Càrrega, transport i deposició controlada en centre de selecció i 
transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     38,000   38,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 38,000       

08-4 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       

08-5 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       
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08-6 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                              
            Total M3 d'Amidament : 2,000       

08-7 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total M3 d'Amidament : 2,000       
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal 
de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es realitzaran per 
fases just abans de realilzar el moviment de terra corresponent. No s'acceptarà 
una esbrossada general i única. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 0,48 € zero amb quaranta-vuit 
Euros 

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir     

            TOTAL EUROS PER M 4,83 € quatre amb vuitanta-tres 
Euros 

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 3,89 € tres amb vuitanta-nou 
Euros 

01-4 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor     

            TOTAL EUROS PER U 55,07 € cinquanta-cinc amb set 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 3,15 € tres amb quinze Euros 

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans mecànics.     
            TOTAL EUROS PER M3 2,93 € dos amb noranta-tres Euros 

02-3 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm     

            TOTAL EUROS PER M3 1,24 € u amb vint-i-quatre Euros 

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

    

            TOTAL EUROS PER M3 37,91 € trenta-set amb noranta-u 
Euros 

02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita     
            TOTAL EUROS PER M3 3,28 € tres amb vint-i-vuit Euros 

02-6 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 3,67 € tres amb seixanta-set Euros 

02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en tongades de 25 
cm com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,48 € quaranta-u amb quaranta-
vuit Euros 

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 19,62 € dinou amb seixanta-dos 
Euros 

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 25,62 € vint-i-cinc amb seixanta-
dos Euros 

02-10 P2241-52SM M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm     
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            TOTAL EUROS PER M2 1,27 € u amb vint-i-set Euros 

02-11 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora     

            TOTAL EUROS PER M2 1,84 € u amb vuitanta-quatre 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 0'75-
1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 
75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per 
a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara 
exterior acabada concertada 

    

            TOTAL EUROS PER M3 298,16 € dos-cents noranta-vuit amb 
setze Euros 

03-2 PD5I-H989 M Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i 
graves segons detall     

            TOTAL EUROS PER M 13,94 € tretze amb noranta-quatre 
Euros 

03-3 PRI4-HBEJb M2 Sistema de contenció de terres format per travesses ecològiques de 9x18x400m 
de longitud mecanitzada per a ancoratges mitjançant barra roscada de ø20 cada 1 
m. Inclou perforació a llosa de formigó, barra enroscada embeguda al paviment 
amb massissat de morter epoxi, barra roscada ø20 galvanitzada, cargol i 
volandera de fixació de travesses, màstic de segellat d'orifici de color marró, 
travesses de fusta de pi tractades per a exterior amb autoclau de classe 4 , les 
seves perforacions  i tots els petits elements per a la seva correcta formació. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 147,65 € cent  quaranta-set amb 
seixanta-cinc Euros 

03-4 PRI4-HBEM M2 Sistema de contenció de terres amb un entramat de fusta tipus krainer, a base 
d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics 
formant un tirant, de fusta de castanyer escorxada de diàmetre 20-25 cm i 2,5 3,0 
m de llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 24 mm formant 
càmares en les que s'insereixen estaques vives atriplex halimus (4 unitats cada 
metre) amb capacitat de reproducció vegetativa amb reg inicial, incloent la 
col·locació en la base d'una xarxa d'acer galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 
cm per al repartiment de la càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i 
terra de la pròpia obra, incloent l'excavació per a la fonamentació, el 
subministrament, transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de 
l'estructura, la preparació i conservació en obra del material vegetal i el reblert de 
l'estructura 

    

            TOTAL EUROS PER M2 162,79 € cent  seixanta-dos amb 
setanta-nou Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb acabat 
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m 
b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en paviment de formigó 
per a formació de junt de retracció 

    

            TOTAL EUROS PER M2 42,07 € quaranta-dos amb set 
Euros 

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de matavius segons detall de plànol en laterals i canvis 
de paviment 

    

            TOTAL EUROS PER M2 26,21 € vint-i-sis amb vint-i-u Euros 

04-3 P9GI-DRIW M2 Tractament superficial amb pintat d'una capa de dissolució aquosa de sulfat de 
ferro al 25%, neteja del ferm inclosa     

            TOTAL EUROS PER M2 1,15 € u amb quinze Euros 

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat 
amb màquina manual     
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            TOTAL EUROS PER M2 0,96 € zero amb noranta-sis Euros 

04-5 P9A3-DN6G M3 Paviment de sauló-ciment, amb sauló garvellat d'aportació i un 3 % de ciment 
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r, amb estesa i piconatge del material al 
98% del pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 35,74 € trenta-cinc amb setanta-
quatre Euros 

04-6 P967-EA9I M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

    

            TOTAL EUROS PER M 20,19 € vint amb dinou Euros 

04-7 P967-E9YXb M Formació de cuneta revestida formada  per vorada recta de formigó, doble capa, 
amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. 
Cuneta de formigó de 20 cm de gruix. Inclou la reposició del perfíl del talús 

    

            TOTAL EUROS PER M 46,82 € quaranta-sis amb vuitanta-
dos Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m 
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 9,84 € nou amb vuitanta-quatre 
Euros 

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

            TOTAL EUROS PER M3 79,61 € setanta-nou amb seixanta-u 
Euros 

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la 
base 

    

            TOTAL EUROS PER UT 32,30 € trenta-dos amb trenta Euros 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 450x450, 
amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal de fusta amb 
ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons senyalització i tipografia 
tipus de l'anella verda d'igualada 

    

            TOTAL EUROS PER U 55,81 € cinquanta-cinc amb 
vuitanta-u Euros 

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de 
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, 
ancorada amb dau de formigó 

    

            TOTAL EUROS PER U 74,02 € setanta-quatre amb dos 
Euros 

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de 
diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 

    

            TOTAL EUROS PER U 153,78 € cent  cinquanta-tres amb 
setanta-vuit Euros 

05-7 PBC6-65L9b U Subministre i col·locació de fita realitzada amb pal tornejat de fusta del país de 
ø12cm i 150cm total i 100cm d'altura visible tractada per a classe d'ús iv i 
encastada 50cm a terra 

    

            TOTAL EUROS PER U 39,44 € trenta-nou amb quaranta-
quatre Euros 
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05-8 PQ40-9H4Fb U Subministre i col.locació d’element fabricat a taller de marc paisatgístic d’acer 
corten tracta, de buit de marc de 80x160cm ancorat a dau de formigó amb placa 
d’ancoratge, inclou platina, tacs químicsi tot el necessari per la seva instal·lació. 

    

            
TOTAL EUROS PER U 2.799,89 € dos mil set-cents noranta-

nou amb vuitanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies 
arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch 
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob 
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de 
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 

    

            TOTAL EUROS PER M2 1,51 € u amb cinquanta-u Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 SEGURETAT I SALUT 

07-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i implantació de 
les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla de seguretat i salut 
de l'obra. 

    

            TOTAL EUROS PER PA 2.060,00 € dos mil seixanta Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS 

08-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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, 
multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de la planta mòbil 

    

            TOTAL EUROS PER M3 28,90 € vint-i-vuit amb noranta 
Euros 

08-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 5,03 € cinc amb tres Euros 

08-3 P2RA-EU20 M3 Càrrega, transport i deposició controlada en centre de selecció i transferència de 
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus 
(orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 27,43 € vint-i-set amb quaranta-tres 
Euros 

08-4 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no 
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 16,71 € setze amb setanta-u Euros 

08-5 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos 
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170203 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 7,21 € set amb vint-i-u Euros 

08-6 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,40 € sis amb quaranta Euros 
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08-7 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170407 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 2,72 € dos amb setanta-dos Euros 

  

                        
                        
                        

  
 



     Pàgina:  1
 

   
 

                          
QUADRE DE PREUS Nº2 

                          
                          
                           



     Pàgina:  2

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U m2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de 
fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es realitzaran per 
fases just abans de realilzar el moviment de terra corresponent. No s'acceptarà una 
esbrossada general i única. 

    

              Mà d'obra 0,40 € 

              Maquinària 0,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,48 € 

01-2 P214W-
FEMC 

m Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir     

              Mà d'obra 3,37 € 

              Maquinària 1,27 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,14 € 

            TOTAL EUROS PER M 4,83 € 

01-3 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

              Maquinària 3,78 € 

              3 % Costos indirectes 0,11 € 

            TOTAL EUROS PER M2 3,89 € 

01-4 P21Q2-
8GXQ 

u Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor     

              Mà d'obra 22,44 € 

              Maquinària 30,69 € 

              Mitjans auxiliars 0,34 € 

              3 % Costos indirectes 1,60 € 

            TOTAL EUROS PER U 55,07 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-
55SW 

m3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de prèstec, 
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió     

              Maquinària 3,06 € 

              3 % Costos indirectes 0,09 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,15 € 

02-2 P221H-
EL6D 

m3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans mecànics. 
    

              Mà d'obra 0,22 € 

              Maquinària 2,62 € 



     Pàgina:  3

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

   
 

              3 % Costos indirectes 0,09 € 

            TOTAL EUROS PER M3 2,93 € 

02-3 P2257-
54B3b 

m3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm     

              Maquinària 1,20 € 

              3 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,24 € 

02-4 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

    

              Mà d'obra 1,86 € 

              Maquinària 4,35 € 

              Materials 30,57 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 1,10 € 

            TOTAL EUROS PER M3 37,91 € 

02-5 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita     
              Mà d'obra 0,12 € 

              Maquinària 3,06 € 

              3 % Costos indirectes 0,10 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,28 € 

02-6 P938-DFUE m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra col·locada 
amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm     

              Mà d'obra 0,91 € 

              Maquinària 2,56 € 

              Materials 0,08 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,11 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,67 € 

02-7 P2253-5479 m3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en tongades de 25 
cm com a màxim     

              Mà d'obra 0,43 € 

              Maquinària 0,99 € 

              Materials 38,84 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 1,21 € 

            TOTAL EUROS PER M3 41,48 € 

02-8 P927-3 m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm     
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              Mà d'obra 1,09 € 

              Maquinària 6,95 € 

              Materials 10,99 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,57 € 

            TOTAL EUROS PER M3 19,62 € 

02-9 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm     
              Mà d'obra 1,09 € 

              Maquinària 5,94 € 

              Materials 17,82 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,75 € 

            TOTAL EUROS PER M3 25,62 € 

02-10 P2241-
52SM 

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm 
    

              Maquinària 1,23 € 

              3 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,27 € 

02-11 P2242-
53CC 

m2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora 
    

              Mà d'obra 0,48 € 

              Maquinària 1,30 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,84 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 0'75-
1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 
75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a 
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara 
exterior acabada concertada 

    

              Mà d'obra 81,07 € 

              Maquinària 86,96 € 

              Materials 120,23 € 

              Mitjans auxiliars 1,22 € 

              3 % Costos indirectes 8,68 € 

            TOTAL EUROS PER M3 298,16 € 

03-2 PD5I-H989 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i 
graves segons detall     
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              Mà d'obra 9,54 € 

              Materials 3,89 € 

              Mitjans auxiliars 0,10 € 

              3 % Costos indirectes 0,41 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,94 € 

03-3 PRI4-
HBEJb 

m2 Sistema de contenció de terres format per travesses ecològiques de 9x18x400m de 
longitud mecanitzada per a ancoratges mitjançant barra roscada de ø20 cada 1 m. 
Inclou perforació a llosa de formigó, barra enroscada embeguda al paviment amb 
massissat de morter epoxi, barra roscada ø20 galvanitzada, cargol i volandera de 
fixació de travesses, màstic de segellat d'orifici de color marró, travesses de fusta 
de pi tractades per a exterior amb autoclau de classe 4 , les seves perforacions  i 
tots els petits elements per a la seva correcta formació. 

    

              Mà d'obra 49,94 € 

              Maquinària 7,88 € 

              Materials 84,78 € 

              Mitjans auxiliars 0,75 € 

              3 % Costos indirectes 4,30 € 

            TOTAL EUROS PER M2 147,65 € 

03-4 PRI4-HBEM m2 Sistema de contenció de terres amb un entramat de fusta tipus krainer, a base 
d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics formant 
un tirant, de fusta de castanyer escorxada de diàmetre 20-25 cm i 2,5 3,0 m de 
llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 24 mm formant 
càmares en les que s'insereixen estaques vives atriplex halimus (4 unitats cada 
metre) amb capacitat de reproducció vegetativa amb reg inicial, incloent la 
col·locació en la base d'una xarxa d'acer galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 
cm per al repartiment de la càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i 
terra de la pròpia obra, incloent l'excavació per a la fonamentació, el 
subministrament, transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de 
l'estructura, la preparació i conservació en obra del material vegetal i el reblert de 
l'estructura 

    

              Mà d'obra 51,94 € 

              Maquinària 44,96 € 

              Materials 60,40 € 

              Mitjans auxiliars 0,75 € 

              3 % Costos indirectes 4,74 € 

            TOTAL EUROS PER M2 162,79 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb acabat 
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m 
b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en paviment de formigó 
per a formació de junt de retracció 

    

              Mà d'obra 14,10 € 

              Maquinària 1,68 € 

              Materials 24,84 € 

              Mitjans auxiliars 0,21 € 
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              3 % Costos indirectes 1,23 € 

            TOTAL EUROS PER M2 42,07 € 

04-2 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de formigó, 
inclòs la formació de matavius segons detall de plànol en laterals i canvis de 
paviment 

    

              Mà d'obra 21,94 € 

              Materials 3,18 € 

              Mitjans auxiliars 0,33 € 

              3 % Costos indirectes 0,76 € 

            TOTAL EUROS PER M2 26,21 € 

04-3 P9GI-DRIW m2 Tractament superficial amb pintat d'una capa de dissolució aquosa de sulfat de 
ferro al 25%, neteja del ferm inclosa     

              Mà d'obra 0,25 € 

              Maquinària 0,20 € 

              Materials 0,67 € 

              3 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,15 € 

04-4 P9GI-DRIU m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat 
amb màquina manual     

              Mà d'obra 0,10 € 

              Maquinària 0,16 € 

              Materials 0,67 € 

              3 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,96 € 

04-5 P9A3-DN6G m3 Paviment de sauló-ciment, amb sauló garvellat d'aportació i un 3 % de ciment 
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r, amb estesa i piconatge del material al 
98% del pm 

    

              Mà d'obra 2,17 € 

              Maquinària 6,28 € 

              Materials 26,22 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 1,04 € 

            TOTAL EUROS PER M3 35,74 € 

04-6 P967-EA9I m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

    

              Mà d'obra 10,49 € 

              Materials 8,95 € 

              Mitjans auxiliars 0,16 € 
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              3 % Costos indirectes 0,59 € 

            TOTAL EUROS PER M 20,19 € 

04-7 P967-
E9YXb 

m Formació de cuneta revestida formada  per vorada recta de formigó, doble capa, 
amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència 
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Cuneta de 
formigó de 20 cm de gruix. Inclou la reposició del perfíl del talús 

    

              Mà d'obra 23,42 € 

              Materials 21,69 € 

              Mitjans auxiliars 0,35 € 

              3 % Costos indirectes 1,36 € 

            TOTAL EUROS PER M 46,82 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m 
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

              Mà d'obra 1,09 € 

              Maquinària 8,44 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,29 € 

            TOTAL EUROS PER M3 9,84 € 

05-2 P312-D4V9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

              Mà d'obra 5,43 € 

              Materials 71,78 € 

              Mitjans auxiliars 0,08 € 

              3 % Costos indirectes 2,32 € 

            TOTAL EUROS PER M3 79,61 € 

05-3 PBBM-
H8B6b 

ut Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm d'altura 
tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base     

              Mà d'obra 2,39 € 

              Maquinària 0,58 € 

              Materials 28,35 € 

              Mitjans auxiliars 0,04 € 

              3 % Costos indirectes 0,94 € 

            TOTAL EUROS PER UT 32,30 € 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 450x450, 
amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal de fusta amb 
ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons senyalització i tipografia tipus 
de l'anella verda d'igualada 

    

              Mà d'obra 9,18 € 
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              Materials 45,00 € 

              3 % Costos indirectes 1,63 € 

            TOTAL EUROS PER U 55,81 € 

05-5 PQ43-HA7F u Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de 
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, 
ancorada amb dau de formigó 

    

              Mà d'obra 38,47 € 

              Maquinària 3,75 € 

              Materials 28,71 € 

              Mitjans auxiliars 0,94 € 

              3 % Costos indirectes 2,16 € 

            TOTAL EUROS PER U 74,02 € 

05-6 PQ43-HA7A u Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de 
diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 

    

              Mà d'obra 23,85 € 

              Materials 124,85 € 

              Mitjans auxiliars 0,60 € 

              3 % Costos indirectes 4,48 € 

            TOTAL EUROS PER U 153,78 € 

05-7 PBC6-
65L9b 

u Subministre i col·locació de fita realitzada amb pal tornejat de fusta del país de 
ø12cm i 150cm total i 100cm d'altura visible tractada per a classe d'ús iv i 
encastada 50cm a terra 

    

              Mà d'obra 3,26 € 

              Materials 35,00 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 1,15 € 

            TOTAL EUROS PER U 39,44 € 

05-8 PQ40-
9H4Fb 

u Subministre i col.locació d’element fabricat a taller de marc paisatgístic d’acer 
corten tracta, de buit de marc de 80x160cm ancorat a dau de formigó amb placa 
d’ancoratge, inclou platina, tacs químicsi tot el necessari per la seva instal·lació. 

    

              Mà d'obra 192,91 € 

              Materials 2.520,61 € 

              Mitjans auxiliars 4,82 € 

              3 % Costos indirectes 81,55 € 

            TOTAL EUROS PER U 2.799,89 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-
DOEX 

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies 
arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch 
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob 
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de 
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 
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              Mà d'obra 0,06 € 

              Maquinària 0,09 € 

              Materials 1,32 € 

              3 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,51 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 SEGURETAT I SALUT 

07-1 PBCD-
56H6b 

pa Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i implantació de 
les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla de seguretat i salut de 
l'obra. 

    

              Materials 2.000,00 € 

              3 % Costos indirectes 60,00 € 

            TOTAL EUROS PER PA 2.060,00 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS 

08-1 P2RM-
EUF2 

m3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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, multiplicant 
per 3 el seu rendiment del lloguer de la planta mòbil 

    

              Mà d'obra 16,83 € 

              Maquinària 11,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,17 € 

              3 % Costos indirectes 0,84 € 

            TOTAL EUROS PER M3 28,90 € 

08-2 P2R4-HH1J m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 15 i fins a 20 km 

    

              Maquinària 4,88 € 

              3 % Costos indirectes 0,15 € 

            TOTAL EUROS PER M3 5,03 € 

08-3 P2RA-EU20 m3 Càrrega, transport i deposició controlada en centre de selecció i transferència de 
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus 
(orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 10,14 € 

              Materials 16,49 € 

              3 % Costos indirectes 0,80 € 

            TOTAL EUROS PER M3 27,43 € 

08-4 P2RA-EU6V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos 
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 10,45 € 
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              3 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER M3 16,71 € 

08-5 P2RA-EU1V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una 
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 1,23 € 

              3 % Costos indirectes 0,21 € 

            TOTAL EUROS PER M3 7,21 € 

08-6 P2RA-EU1X m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb 
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 0,44 € 

              3 % Costos indirectes 0,19 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,40 € 

08-7 P2RA-EU25 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb 
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Materials 2,64 € 

              3 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER M3 2,72 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es 
realitzaran per fases just abans de realilzar el moviment de terra 
corresponent. No s'acceptarà una esbrossada general i única. 

           

          Total : 4.011,000 0,48 € 1.925,28 € 

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir            

          Total : 225,000 4,83 € 1.086,75 € 

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de 
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió            

          Total : 259,000 3,89 € 1.007,51 € 

01-4 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor            

          Total : 2,000 55,07 € 110,14 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS 4.129,68 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió            

          Total : 497,460 3,15 € 1.567,00 € 

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans 
mecànics.            

          Total : 1.163,760 2,93 € 3.409,82 € 

02-3 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm            

          Total : 216,750 1,24 € 268,77 € 

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 
elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 

           

          Total : 81,200 37,91 € 3.078,29 € 

02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita            
          Total : 273,600 3,28 € 897,41 € 

02-6 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm            

          Total : 52,000 3,67 € 190,84 € 

02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en 
tongades de 25 cm com a màxim            

          Total : 68,450 41,48 € 2.839,31 € 

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % 
del pm            

          Total : 675,800 19,62 € 13.259,20 € 

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm            
          Total : 135,629 25,62 € 3.474,81 € 

02-10 P2241-52SM M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm            
          Total : 3.669,170 1,27 € 4.659,85 € 

02-11 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora            
          Total : 714,830 1,84 € 1.315,29 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 MOVIMENT DE TERRES 34.960,59 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 
0'75-1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 
2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més 
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i 
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada 

           

          Total : 138,125 298,16 € 41.183,35 € 

03-2 PD5I-H989 M Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 
g/m2 i graves segons detall            

          Total : 202,000 13,94 € 2.815,88 € 

03-3 PRI4-HBEJb M2 Sistema de contenció de terres format per travesses ecològiques de 
9x18x400m de longitud mecanitzada per a ancoratges mitjançant barra 
roscada de ø20 cada 1 m. Inclou perforació a llosa de formigó, barra 
enroscada embeguda al paviment amb massissat de morter epoxi, barra 
roscada ø20 galvanitzada, cargol i volandera de fixació de travesses, 
màstic de segellat d'orifici de color marró, travesses de fusta de pi 
tractades per a exterior amb autoclau de classe 4 , les seves perforacions  i 
tots els petits elements per a la seva correcta formació. 

           

          Total : 19,500 147,65 € 2.879,18 € 

03-4 PRI4-HBEM M2 Sistema de contenció de terres amb un entramat de fusta tipus krainer, a 
base d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i 
oblics formant un tirant, de fusta de castanyer escorxada de diàmetre 20-25 
cm i 2,5 3,0 m de llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat 
de 24 mm formant càmares en les que s'insereixen estaques vives atriplex 
halimus (4 unitats cada metre) amb capacitat de reproducció vegetativa 
amb reg inicial, incloent la col·locació en la base d'una xarxa d'acer 
galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 cm per al repartiment de la 
càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i terra de la pròpia 
obra, incloent l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, 
transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la 
preparació i conservació en obra del material vegetal i el reblert de 
l'estructura 

           

          Total : 39,000 162,79 € 6.348,81 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 53.227,22 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 
6x2,2 m b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en 
paviment de formigó per a formació de junt de retracció 

           

          Total : 2.025,460 42,07 € 85.211,10 € 

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de matavius segons detall de plànol en laterals i 
canvis de paviment 

           

          Total : 319,500 26,21 € 8.374,10 € 

04-3 P9GI-DRIW M2 Tractament superficial amb pintat d'una capa de dissolució aquosa de 
sulfat de ferro al 25%, neteja del ferm inclosa            

          Total : 2.615,550 1,15 € 3.007,88 € 

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, 
escampat amb màquina manual            

          Total : 2.001,690 0,96 € 1.921,62 € 

04-5 P9A3-DN6G M3 Paviment de sauló-ciment, amb sauló garvellat d'aportació i un 3 % de 
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del pm 

           

          Total : 136,935 35,74 € 4.894,06 € 

04-6 P967-EA9I M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

           

          Total : 557,000 20,19 € 11.245,83 € 

04-7 P967-E9YXb M Formació de cuneta revestida formada  per vorada recta de formigó, doble 
capa, amb secció normalitzada p3 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 no 
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Cuneta de formigó de 20 cm de gruix. 
Inclou la reposició del perfíl del talús 

           

          Total : 54,000 46,82 € 2.528,28 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 FERMS I PAVIMENTS 117.182,87 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins 
a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

           

          Total : 1,440 9,84 € 14,17 € 

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió            

          Total : 1,440 79,61 € 114,64 € 

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, 
fixat a la base 

           

          Total : 3,000 32,30 € 96,90 € 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 
450x450, amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal 
de fusta amb ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons 
senyalització i tipografia tipus de l'anella verda d'igualada 

           

          Total : 3,000 55,81 € 167,43 € 

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó 

           

          Total : 8,000 74,02 € 592,16 € 

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm 
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada 
amb fixacions mecàniques 

           

          Total : 3,000 153,78 € 461,34 € 

05-7 PBC6-65L9b U Subministre i col·locació de fita realitzada amb pal tornejat de fusta del país 
de ø12cm i 150cm total i 100cm d'altura visible tractada per a classe d'ús iv 
i encastada 50cm a terra 

           

          Total : 55,000 39,44 € 2.169,20 € 

05-8 PQ40-9H4Fb U Subministre i col.locació d’element fabricat a taller de marc paisatgístic 
d’acer corten tracta, de buit de marc de 80x160cm ancorat a dau de 
formigó amb placa d’ancoratge, inclou platina, tacs químicsi tot el necessari 
per la seva instal·lació. 

           

          Total : 1,000 2.799,89 € 2.799,89 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 6.415,73 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador 
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 
a 5000 m2 

           

          Total : 2.964,000 1,51 € 4.475,64 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 PLANTACIONS 4.475,64 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 SEGURETAT I SALUT 

07-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i 
implantació de les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla 
de seguretat i salut de l'obra. 

           

          Total : 1,000 2.060,00 € 2.060,00 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 SEGURETAT I SALUT 2.060,00 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS 

08-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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, multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de 
la planta mòbil 

           

          Total : 52,000 28,90 € 1.502,80 € 

08-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

           

          Total : 30,000 5,03 € 150,90 € 

08-3 P2RA-EU20 M3 Càrrega, transport i deposició controlada en centre de selecció i 
transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

           

          Total : 38,000 27,43 € 1.042,34 € 

08-4 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 16,71 € 33,42 € 

08-5 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 7,21 € 14,42 € 

08-6 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 6,40 € 12,80 € 

08-7 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 2,72 € 5,44 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 GESTIÓ DE RESIDUS 2.762,12 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

01 Treballs previs . 4.129,68 €    
02 Moviment de terres . 34.960,59 €    
03 Petits elements de contenció . 53.227,22 €    
04 Ferms i paviments . 117.182,87 €    
05 Elements d'urbanització . 6.415,73 €    
06 Plantacions . 4.475,64 €    
07 Seguretat i salut . 2.060,00 €    
08 Gestió de residus . 2.762,12 €    

   Total Pressupost d'Execució Material  225.213,85 €    
  Despeses Generals 13,000 % 29.277,80 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 13.512,83 €    
  Total Pressupost de Contracta  268.004,48 €    
  I.V.A 21,000 % 56.280,94 €    
  Total Pressupost de Licitació  324.285,42 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat detres-cents vint-i-quatre mil dos-cents vuitanta-cinc amb quaranta-dos Euros 
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                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es 
realitzaran per fases just abans de realilzar el moviment de terra 
corresponent. No s'acceptarà una esbrossada general i única. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2.354,000   2.354,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 2.354,000       

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     78,000   78,000       
                              
            Total M d'Amidament : 78,000       

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de 
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     158,000   158,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 158,000       

01-4 P2149-DJ65 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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     42,000   42,000       
  escocell 4 4,000   16,000       
                              
            Total M d'Amidament : 58,000       

01-5 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total U d'Amidament : 2,000       

01-6 P21R0-92G6 U Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, 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) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
            Total U d'Amidament : 4,000       
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Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

01-7 PR65-8 U Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre 
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació 
de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou 
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a 
camió.no inclou les feines de preparació 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                               
            Total U d'Amidament : 3,000       

01-8 P214N-52TVb M3 Desmuntatge parcial i adequacióde mur de rocalla, amb mitjans mecànics i 
manuals càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M1a  34,980   34,980       
  M1b  34,980   34,980       
                              
            Total M3 d'Amidament : 69,960       

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans 
mecànics.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M2  989,810   989,810       
                              
            Total M3 d'Amidament : 989,810       

02-3 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Material Reciclat 

propia obra asfatlitc 
 25,000   25,000       

  Material Reciclat 
propia obra pedra 

 6,800   6,800       
                              
            Total M3 d'Amidament : 31,800       

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 
elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     309,200   309,200       
                              
            Total M3 d'Amidament : 309,200       

02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     34,980   34,980       
                              
            Total M3 d'Amidament : 34,980       

02-6 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M5  3.205,840   3.205,840       
     39,980   39,980       
                              
            Total M3 d'Amidament : 3.245,820       
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02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en 
tongades de 25 cm com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M6  11,580   11,580       
                               
            Total M3 d'Amidament : 11,580       

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % 
del pm       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M3a  89,000   89,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 89,000       

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M7  319,800  0,150 47,970       
  Material Reciclat 

propia obra asfatlitc 
 -25,000   -25,000       

  Material Reciclat 
propia obra pedra 

 -6,800   -6,800       
  Escala  1,900   1,900       
                               
            Total M3 d'Amidament : 18,070       

02-10 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  M8  96,800   96,800       
                               
            Total M2 d'Amidament : 96,800        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 
0'75-1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 
2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 
més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals 
i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  G6  5,000  0,375 1,875       
     4,000  0,625 2,500       
     4,000  1,250 5,000       
     4,000  1,875 7,500       
     11,000  2,250 24,750       
                              
            Total M3 d'Amidament : 41,625       

03-2 PRI4-HBEM M2 Estabilització de talús amb un entramat de fusta tipus krainer, a base 
d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics 
formant un tirant, de fusta de conífera escorxada de diàmetre 20-25 cm i 
2,5 3,0 m de llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 
24 mm formant càmares en les que s'insereixen estaques vives d'espècies 
autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa i/o d'arbusts arrelats 
autòctons, incloent la col·locació en la base d'una xarxa d'acer galvanitzat i 
plastificat amb malla de 6x8 cm per al repartiment de la càrrega i el reblert 
de l'estructura amb material inert i terra de la pròpia obra, incloent 
l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, transport a peu 
d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació i 
conservació en obra del material vegetal i el reblert de l'estructura 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     65,000  2,000 130,000       
                              
            Total M2 d'Amidament : 130,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 
6x2,2 m b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en 
paviment de formigó per a formació de junt de retracció 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P2  231,270   231,270       
     58,900   58,900       
  Escala  18,000   18,000       
                               
            Total M2 d'Amidament : 308,170       

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de natavius segons detall de plànol en laterals i 
canvis de paviment i desencofrat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L6 2 68,000  0,300 40,800       
  Escala 2 10,630  0,400 8,504       
    2 1,800  0,300 1,080       
  Graons 21 1,800  0,160 6,048       
                               
            Total M2 d'Amidament : 56,432       

04-3 G96ZM001D1B M Xapa d'acer galvanitzat, de secció recta de 150x8 mm en la formació de 
frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format 
per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    21 1,800   37,800       
                               
            Total M d'Amidament : 37,800       

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, 
escampat amb màquina manual       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     308,170   308,170       
                               
            Total M2 d'Amidament : 308,170       

04-5 P9E1-DMUI M2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 
disseny en continuació amb la vorera existent o per a formació de franja 
tàctil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color de ram de paleta 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P5  44,000   44,000       
                               
            Total M2 d'Amidament : 44,000       
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04-6 P931-3G6V M3 Base de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 
amb acabat reglejat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  P5a  44,000  0,100 4,400       
                              
            Total M3 d'Amidament : 4,400       

04-7 P967-E9YX M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L1b  24,000   24,000       
                              
            Total M d'Amidament : 24,000       

04-8 P967-E9ZK M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada t3 de 28x17 
cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h 
i classe resistent a flexió u (r-6 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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L2 26    26,000       
    2    2,000       
                              
            Total M d'Amidament : 28,000       

04-9 P992-4IEL M Escocell amb vorada fiol de 20x4 cm, amb un cantell recte, rejuntades amb 
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de 
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L3 2 4,800   9,600       
                              
            Total M d'Amidament : 9,600       

04-10 P981-ETYT M Gual peatonal de 1'20m d'amplada amb pendent realitzat amb peça plana 
de formigó , doble capa,  col·locat sobre base de formigó no estructural 15 
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i 
rejuntat amb morter, acabat amb peça especial corba a cada cantó segons 
detall. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  L4 2 3,200   6,400       
                              
            Total M d'Amidament : 6,400        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins 
a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fonament 

banderola 
1 0,600 0,600 0,800 0,288       

                               
            Total M3 d'Amidament : 0,288       

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fonament 

banderola 
1 0,600 0,600 0,800 0,288       

                               
            Total M3 d'Amidament : 0,288       

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, 
fixat a la base 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 
450x450, amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal 
de fusta amb ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons 
senyalització i tipografia tipus de l'anella verda d'igualada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total U d'Amidament : 1,000       

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                               
            Total U d'Amidament : 3,000       

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm 
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada 
amb fixacions mecàniques 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
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            Total U d'Amidament : 1,000       
05-7 PBA2-FIHW M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclou desplaçament 
de maquinària. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  STOP  2,100 1,600  3,360       
  VIANANTS 2 33,000   66,000       
     40,000   40,000       
  Lineals  15,000   15,000       
     6,000   6,000       
     5,150   5,150       
     15,000   15,000       
     7,200   7,200       
                              
            Total M2 d'Amidament : 157,710       

05-8 FDD010DB1 M Subministrament i col·locació de barana  de 90cm d'alçada, metàl·lica 
d'acer inoxidable aisi 316 formada per muntants de xapa de 8mm i barana 
superior de tubular. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant 
cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer inox. (Inclosa en 
aquest preu) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Barana   10,630   10,630       
                              
            Total M d'Amidament : 10,630        



     Pàgina:  11

                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador 
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 
a 5000 m2 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2.246,000   2.246,000       
                               
            Total M2 d'Amidament : 2.246,000       

06-2 PR439-8UYG U Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 14 a 16 cm, en 
contenidor de 35 l       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total U d'Amidament : 1,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

07-1 PJS6-9EEW M Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la 
rasa inclosos 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Allargament de les 
anelles de reg amb 
connexió a xarxa 
actual 

2 4,000   8,000 
      

                              
            Total M d'Amidament : 8,000       

07-2 PFB4-DW5R M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons 
de la rasa 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     10,000   10,000       
                              
            Total M d'Amidament : 10,000       

07-3 PFB4-DW3B M Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressiói 
col·locat al fons de la rasa 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     10,000   10,000       
                              
            Total M d'Amidament : 10,000       

07-4 PD56-E3UP UT Caixa per a interceptor de 150x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de 
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8, sobre 
solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

07-5 PD50-481R U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 
1500x500x40 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 12 dm2 de 
superfície d'absorció, col·locat amb morter 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total U d'Amidament : 2,000       

07-6 PD7G-EKSV M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     20,000   20,000       
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            Total M d'Amidament : 20,000       

07-7 P221D-DZ34 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en 
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les 
terres deixades a la vora 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     20,000 0,500 0,600 6,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 6,000       

07-8 P2255-DPIY M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     20,000 0,500 0,200 2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       

07-9 P312-D4NK M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/10/iia, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     20,000 0,500 0,400 4,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 4,000       

07-10 P3C1-D6W5 M2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     20,000 0,500  10,000       
                               
            Total M2 d'Amidament : 10,000       

07-11 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa existent de 2 m de longitud, 
formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 
atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Connexió de reg 1    1,000       
                               
            Total U d'Amidament : 1,000       

07-12 PDBF-H83Rb U Feines de resituar bastiment i tapa de registre a nova rassant, inclou l'ajust 
amb formació de, pas lliure de 600 mm de diàmetre , col·locat amb morter       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                               
            Total U d'Amidament : 1,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 SEGURETAT I SALUT 

08-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i 
implantació de les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla 
de seguretat i salut de l'obra. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
            Total Pa d'Amidament : 1,000        
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 GESTIÓ DE RESIDUS 

09-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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 multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de 
la planta mòbil 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Material Reciclat 

propia obra 
 31,800   31,800       

                               
            Total M3 d'Amidament : 31,800       

09-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     30,000   30,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 30,000       

09-3 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       

09-4 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       

09-5 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,000   2,000       
                               
            Total M3 d'Amidament : 2,000       
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09-6 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
            Total M3 d'Amidament : 2,000       
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal 
de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es realitzaran per 
fases just abans de realilzar el moviment de terra corresponent. No s'acceptarà 
una esbrossada general i única. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 0,48 € zero amb quaranta-vuit 
Euros 

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir     

            TOTAL EUROS PER M 4,83 € quatre amb vuitanta-tres 
Euros 

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 3,89 € tres amb vuitanta-nou 
Euros 

01-4 P2149-DJ65 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 

    

            TOTAL EUROS PER M 4,60 € quatre amb seixanta Euros 

01-5 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor     

            TOTAL EUROS PER U 55,07 € cinquanta-cinc amb set 
Euros 

01-6 P21R0-92G6 U Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, 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) 

    

            TOTAL EUROS PER U 74,68 € setanta-quatre amb 
seixanta-vuit Euros 

01-7 PR65-8 U Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de 
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de 
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb 
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del 
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació 

    

            TOTAL EUROS PER U 322,26 € tres-cents vint-i-dos amb 
vint-i-sis Euros 

01-8 P214N-52TVb M3 Desmuntatge parcial i adequacióde mur de rocalla, amb mitjans mecànics i 
manuals càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor     

            TOTAL EUROS PER M3 24,91 € vint-i-quatre amb noranta-u 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 3,15 € tres amb quinze Euros 

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans mecànics.     
            TOTAL EUROS PER M3 2,93 € dos amb noranta-tres Euros 

02-3 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 3,67 € tres amb seixanta-set Euros 

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

    

            TOTAL EUROS PER M3 37,91 € trenta-set amb noranta-u 
Euros 
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02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita     
            TOTAL EUROS PER M3 3,28 € tres amb vint-i-vuit Euros 

02-6 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,     

            TOTAL EUROS PER M3 1,24 € u amb vint-i-quatre Euros 

02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en tongades de 25 
cm com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,48 € quaranta-u amb quaranta-
vuit Euros 

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 19,62 € dinou amb seixanta-dos 
Euros 

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm     

            TOTAL EUROS PER M3 25,62 € vint-i-cinc amb seixanta-
dos Euros 

02-10 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora     

            TOTAL EUROS PER M2 1,84 € u amb vuitanta-quatre 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 0'75-
1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 
75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per 
a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara 
exterior acabada concertada 

    

            TOTAL EUROS PER M3 298,16 € dos-cents noranta-vuit amb 
setze Euros 

03-2 PRI4-HBEM M2 Estabilització de talús amb un entramat de fusta tipus krainer, a base d'estructura 
triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics formant un tirant, 
de fusta de conífera escorxada de diàmetre 20-25 cm i 2,5 3,0 m de llargària, units 
entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 24 mm formant càmares en les que 
s'insereixen estaques vives d'espècies autòctones amb capacitat de reproducció 
vegetativa i/o d'arbusts arrelats autòctons, incloent la col·locació en la base d'una 
xarxa d'acer galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 cm per al repartiment de la 
càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i terra de la pròpia obra, 
incloent l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, transport a peu 
d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació i conservació 
en obra del material vegetal i el reblert de l'estructura 

    

            TOTAL EUROS PER M2 160,53 € cent  seixanta amb 
cinquanta-tres Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb acabat 
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m 
b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en paviment de formigó 
per a formació de junt de retracció 

    

            TOTAL EUROS PER M2 42,07 € quaranta-dos amb set 
Euros 

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de natavius segons detall de plànol en laterals i canvis 
de paviment i desencofrat. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 26,21 € vint-i-sis amb vint-i-u Euros 

04-3 G96ZM001D1B M Xapa d'acer galvanitzat, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, 
inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a 
retirar de 10m de gruix, acabat bisellat. 
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            TOTAL EUROS PER M 16,03 € setze amb tres Euros 

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat 
amb màquina manual     

            TOTAL EUROS PER M2 0,96 € zero amb noranta-sis Euros 

04-5 P9E1-DMUI M2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, disseny 
en continuació amb la vorera existent o per a formació de franja tàctil, col·locat a 
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color de 
ram de paleta 

    

            TOTAL EUROS PER M2 29,48 € vint-i-nou amb quaranta-
vuit Euros 

04-6 P931-3G6V M3 Base de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 

    

            TOTAL EUROS PER M3 81,40 € vuitanta-u amb quaranta 
Euros 

04-7 P967-E9YX M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

    

            TOTAL EUROS PER M 20,19 € vint amb dinou Euros 

04-8 P967-E9ZK M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada t3 de 28x17 cm 
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe 
resistent a flexió u (r-6 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 

    

            TOTAL EUROS PER M 28,23 € vint-i-vuit amb vint-i-tres 
Euros 

04-9 P992-4IEL M Escocell amb vorada fiol de 20x4 cm, amb un cantell recte, rejuntades amb morter 
de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no 
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió 

    

            TOTAL EUROS PER M 17,51 € disset amb cinquanta-u 
Euros 

04-10 P981-ETYT M Gual peatonal de 1'20m d'amplada amb pendent realitzat amb peça plana de 
formigó , doble capa,  col·locat sobre base de formigó no estructural 15 n/mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, 
acabat amb peça especial corba a cada cantó segons detall. 

    

            TOTAL EUROS PER M 38,98 € trenta-vuit amb noranta-vuit 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m 
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 9,84 € nou amb vuitanta-quatre 
Euros 

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

            TOTAL EUROS PER M3 79,61 € setanta-nou amb seixanta-u 
Euros 

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la 
base 

    

            TOTAL EUROS PER UT 32,30 € trenta-dos amb trenta Euros 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 450x450, 
amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal de fusta amb 
ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons senyalització i tipografia 
tipus de l'anella verda d'igualada 
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            TOTAL EUROS PER U 55,81 € cinquanta-cinc amb 
vuitanta-u Euros 

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de 
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, 
ancorada amb dau de formigó 

    

            TOTAL EUROS PER U 74,02 € setanta-quatre amb dos 
Euros 

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de 
diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 

    

            TOTAL EUROS PER U 153,78 € cent  cinquanta-tres amb 
setanta-vuit Euros 

05-7 PBA2-FIHW M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual. Inclou desplaçament de maquinària. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 8,71 € vuit amb setanta-u Euros 

05-8 FDD010DB1 M Subministrament i col·locació de barana  de 90cm d'alçada, metàl·lica d'acer 
inoxidable aisi 316 formada per muntants de xapa de 8mm i barana superior de 
tubular. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant cargolats en obra de 
fàbrica amb tacs i cargols d'acer inox. (Inclosa en aquest preu) 

    

            TOTAL EUROS PER M 188,24 € cent  vuitanta-vuit amb vint-
i-quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies 
arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch 
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob 
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de 
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 

    

            TOTAL EUROS PER M2 1,51 € u amb cinquanta-u Euros 

06-2 PR439-8UYG U Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 14 a 16 cm, en 
contenidor de 35 l     

            TOTAL EUROS PER U 82,98 € vuitanta-dos amb noranta-
vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

07-1 PJS6-9EEW M Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa 
inclosos 

    

            TOTAL EUROS PER M 2,94 € dos amb noranta-quatre 
Euros 

07-2 PFB4-DW5R M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

    

            TOTAL EUROS PER M 6,71 € sis amb setanta-u Euros 

07-3 PFB4-DW3B M Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressiói col·locat al 
fons de la rasa 

    

            TOTAL EUROS PER M 7,87 € set amb vuitanta-set Euros 

07-4 PD56-E3UP UT Caixa per a interceptor de 150x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó 
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8, sobre solera de 15 
cm de formigó hm-20/p/20/i 

    

            TOTAL EUROS PER UT 220,69 € dos-cents vint amb 
seixanta-nou Euros 
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07-5 PD50-481R U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 
1500x500x40 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 12 dm2 de superfície 
d'absorció, col·locat amb morter 

    

            TOTAL EUROS PER U 174,66 € cent  setanta-quatre amb 
seixanta-sis Euros 

07-6 PD7G-EKSV M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
i col·locat al fons de la rasa 

    

            TOTAL EUROS PER M 12,03 € dotze amb tres Euros 

07-7 P221D-DZ34 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a 
la vora 

    

            TOTAL EUROS PER M3 77,69 € setanta-set amb seixanta-
nou Euros 

07-8 P2255-DPIY M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de 
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

    

            TOTAL EUROS PER M3 30,16 € trenta amb setze Euros 

07-9 P312-D4NK M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/10/iia, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 107,43 € cent  set amb quaranta-tres 
Euros 

07-10 P3C1-D6W5 M2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080     

            TOTAL EUROS PER M2 8,86 € vuit amb vuitanta-sis Euros 

07-11 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa existent de 2 m de longitud, formada per 
tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix 
i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

    

            TOTAL EUROS PER U 211,69 € dos-cents onze amb 
seixanta-nou Euros 

07-12 PDBF-H83Rb U Feines de resituar bastiment i tapa de registre a nova rassant, inclou l'ajust amb 
formació de, pas lliure de 600 mm de diàmetre , col·locat amb morter     

            TOTAL EUROS PER U 123,54 € cent  vint-i-tres amb 
cinquanta-quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 SEGURETAT I SALUT 

08-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i implantació de 
les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla de seguretat i salut 
de l'obra. 

    

            TOTAL EUROS PER PA 916,70 € nou-cents setze amb 
setanta Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 GESTIÓ DE RESIDUS 

09-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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 
multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de la planta mòbil 

    

            TOTAL EUROS PER M3 28,90 € vint-i-vuit amb noranta 
Euros 

09-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 5,03 € cinc amb tres Euros 
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09-3 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no 
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 16,71 € setze amb setanta-u Euros 

09-4 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos 
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170203 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 7,21 € set amb vint-i-u Euros 

09-5 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,40 € sis amb quaranta Euros 

09-6 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170407 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 2,72 € dos amb setanta-dos Euros 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U m2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal 
de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es realitzaran per 
fases just abans de realilzar el moviment de terra corresponent. No s'acceptarà 
una esbrossada general i única. 

    

              Mà d'obra 0,40 € 

              Maquinària 0,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,01 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 0,48 € 

01-2 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir     

              Mà d'obra 3,37 € 

              Maquinària 1,27 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,14 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 4,83 € 

01-3 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

              Maquinària 3,78 € 

              3 % Costos indirectes 0,11 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 3,89 € 

01-4 P2149-DJ65 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 

    

              Maquinària 4,47 € 

              3 % Costos indirectes 0,13 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 4,60 € 

01-5 P21Q2-8GXQ u Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor     

              Mà d'obra 22,44 € 

              Maquinària 30,69 € 

              Mitjans auxiliars 0,34 € 

              3 % Costos indirectes 1,60 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 55,07 € 

01-6 P21R0-92G6 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, 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) 

    

              Mà d'obra 14,72 € 
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              Maquinària 32,81 € 

              Materials 24,75 € 

              Mitjans auxiliars 0,22 € 

              3 % Costos indirectes 2,18 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 74,68 € 

01-7 PR65-8 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de 
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de 
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm 
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert 
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer 
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.no inclou les feines de preparació 

    

              Mà d'obra 83,51 € 

              Maquinària 117,58 € 

              Materials 109,69 € 

              Mitjans auxiliars 2,09 € 

              3 % Costos indirectes 9,39 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 322,26 € 

01-8 P214N-52TVb m3 Desmuntatge parcial i adequacióde mur de rocalla, amb mitjans mecànics i 
manuals càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor     

              Mà d'obra 15,86 € 

              Maquinària 8,08 € 

              Mitjans auxiliars 0,24 € 

              3 % Costos indirectes 0,73 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 24,91 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW m3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió     

              Maquinària 3,06 € 

              3 % Costos indirectes 0,09 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 3,15 € 

02-2 P221H-EL6D m3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans mecànics.     
              Mà d'obra 0,22 € 

              Maquinària 2,62 € 

              3 % Costos indirectes 0,09 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 2,93 € 

02-3 P938-DFUE m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm     
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              Mà d'obra 0,91 € 

              Maquinària 2,56 € 

              Materials 0,08 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,11 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 3,67 € 

02-4 PR36-8RV0 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 

    

              Mà d'obra 1,86 € 

              Maquinària 4,35 € 

              Materials 30,57 € 

              Mitjans auxiliars 0,03 € 

              3 % Costos indirectes 1,10 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 37,91 € 

02-5 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita     
              Mà d'obra 0,12 € 

              Maquinària 3,06 € 

              3 % Costos indirectes 0,10 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 3,28 € 

02-6 P2257-54B3b m3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,     

              Maquinària 1,20 € 

              3 % Costos indirectes 0,04 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 1,24 € 

02-7 P2253-5479 m3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en tongades de 25 
cm com a màxim     

              Mà d'obra 0,43 € 

              Maquinària 0,99 € 

              Materials 38,84 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 1,21 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 41,48 € 

02-8 P927-3 m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm     
              Mà d'obra 1,09 € 
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              Maquinària 6,95 € 

              Materials 10,99 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,57 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 19,62 € 

02-9 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm     
              Mà d'obra 1,09 € 

              Maquinària 5,94 € 

              Materials 17,82 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,75 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 25,62 € 

02-10 P2242-53CC m2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora     
              Mà d'obra 0,48 € 

              Maquinària 1,30 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,05 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 1,84 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 0'75-
1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 
75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per 
a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara 
exterior acabada concertada 

    

              Mà d'obra 81,07 € 

              Maquinària 86,96 € 

              Materials 120,23 € 

              Mitjans auxiliars 1,22 € 

              3 % Costos indirectes 8,68 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 298,16 € 
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03-2 PRI4-HBEM m2 Estabilització de talús amb un entramat de fusta tipus krainer, a base d'estructura 
triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics formant un tirant, 
de fusta de conífera escorxada de diàmetre 20-25 cm i 2,5 3,0 m de llargària, 
units entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 24 mm formant càmares en les 
que s'insereixen estaques vives d'espècies autòctones amb capacitat de 
reproducció vegetativa i/o d'arbusts arrelats autòctons, incloent la col·locació en la 
base d'una xarxa d'acer galvanitzat i plastificat amb malla de 6x8 cm per al 
repartiment de la càrrega i el reblert de l'estructura amb material inert i terra de la 
pròpia obra, incloent l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, 
transport a peu d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació 
i conservació en obra del material vegetal i el reblert de l'estructura 

    

              Mà d'obra 51,94 € 

              Maquinària 44,96 € 

              Materials 58,20 € 

              Mitjans auxiliars 0,75 € 

              3 % Costos indirectes 4,68 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 160,53 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb acabat 
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 6x2,2 m 
b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en paviment de formigó 
per a formació de junt de retracció 

    

              Mà d'obra 14,10 € 

              Maquinària 1,68 € 

              Materials 24,84 € 

              Mitjans auxiliars 0,21 € 

              3 % Costos indirectes 1,23 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 42,07 € 

04-2 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de natavius segons detall de plànol en laterals i canvis 
de paviment i desencofrat. 

    

              Mà d'obra 21,94 € 

              Materials 3,18 € 

              Mitjans auxiliars 0,33 € 

              3 % Costos indirectes 0,76 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 26,21 € 

04-3 G96ZM001D1
B 

m Xapa d'acer galvanitzat, de secció recta de 150x8 mm en la formació de frontals, 
inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius format per tira a 
retirar de 10m de gruix, acabat bisellat. 

    

              Mà d'obra 3,16 € 

              Materials 12,40 € 

              3 % Costos indirectes 0,47 € 
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TOTAL EUROS 

PER 
M 16,03 € 

04-4 P9GI-DRIU m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat 
amb màquina manual     

              Mà d'obra 0,10 € 

              Maquinària 0,16 € 

              Materials 0,67 € 

              3 % Costos indirectes 0,03 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 0,96 € 

04-5 P9E1-DMUI m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, disseny 
en continuació amb la vorera existent o per a formació de franja tàctil, col·locat a 
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color de 
ram de paleta 

    

              Mà d'obra 16,94 € 

              Maquinària 0,04 € 

              Materials 11,39 € 

              Mitjans auxiliars 0,25 € 

              3 % Costos indirectes 0,86 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 29,48 € 

04-6 P931-3G6V m3 Base de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 

    

              Mà d'obra 13,67 € 

              Maquinària 0,64 € 

              Materials 64,51 € 

              Mitjans auxiliars 0,21 € 

              3 % Costos indirectes 2,37 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 81,40 € 

04-7 P967-E9YX m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

    

              Mà d'obra 10,49 € 

              Materials 8,95 € 

              Mitjans auxiliars 0,16 € 

              3 % Costos indirectes 0,59 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 20,19 € 
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04-8 P967-E9ZK m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada t3 de 28x17 cm 
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe 
resistent a flexió u (r-6 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 

    

              Mà d'obra 17,31 € 

              Materials 9,84 € 

              Mitjans auxiliars 0,26 € 

              3 % Costos indirectes 0,82 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 28,23 € 

04-9 P992-4IEL m Escocell amb vorada fiol de 20x4 cm, amb un cantell recte, rejuntades amb morter 
de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no 
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió 

    

              Mà d'obra 5,72 € 

              Materials 11,19 € 

              Mitjans auxiliars 0,09 € 

              3 % Costos indirectes 0,51 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 17,51 € 

04-10 P981-ETYT m Gual peatonal de 1'20m d'amplada amb pendent realitzat amb peça plana de 
formigó , doble capa,  col·locat sobre base de formigó no estructural 15 n/mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, 
acabat amb peça especial corba a cada cantó segons detall. 

    

              Mà d'obra 20,13 € 

              Materials 17,41 € 

              Mitjans auxiliars 0,30 € 

              3 % Costos indirectes 1,14 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 38,98 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m 
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

              Mà d'obra 1,09 € 

              Maquinària 8,44 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,29 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 9,84 € 

05-2 P312-D4V9 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

              Mà d'obra 5,43 € 

              Materials 71,78 € 
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              Mitjans auxiliars 0,08 € 

              3 % Costos indirectes 2,32 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 79,61 € 

05-3 PBBM-H8B6b ut Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la 
base 

    

              Mà d'obra 2,39 € 

              Maquinària 0,58 € 

              Materials 28,35 € 

              Mitjans auxiliars 0,04 € 

              3 % Costos indirectes 0,94 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
UT 32,30 € 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 450x450, 
amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal de fusta amb 
ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons senyalització i tipografia 
tipus de l'anella verda d'igualada 

    

              Mà d'obra 9,18 € 

              Materials 45,00 € 

              3 % Costos indirectes 1,63 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 55,81 € 

05-5 PQ43-HA7F u Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de 
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, 
ancorada amb dau de formigó 

    

              Mà d'obra 38,47 € 

              Maquinària 3,75 € 

              Materials 28,71 € 

              Mitjans auxiliars 0,94 € 

              3 % Costos indirectes 2,16 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 74,02 € 

05-6 PQ43-HA7A u Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de 
diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 

    

              Mà d'obra 23,85 € 

              Materials 124,85 € 

              Mitjans auxiliars 0,60 € 

              3 % Costos indirectes 4,48 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 153,78 € 
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05-7 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual. Inclou desplaçament de maquinària. 

    

              Mà d'obra 3,09 € 

              Maquinària 1,12 € 

              Materials 4,20 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,25 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 8,71 € 

05-8 FDD010DB1 m Subministrament i col·locació de barana  de 90cm d'alçada, metàl·lica d'acer 
inoxidable aisi 316 formada per muntants de xapa de 8mm i barana superior de 
tubular. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant cargolats en obra de 
fàbrica amb tacs i cargols d'acer inox. (Inclosa en aquest preu) 

    

              Mà d'obra 7,43 € 

              Materials 171,75 € 

              Mitjans auxiliars 3,58 € 

              3 % Costos indirectes 5,48 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 188,24 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies 
arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, 
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), 
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador 
sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 

    

              Mà d'obra 0,06 € 

              Maquinària 0,09 € 

              Materials 1,32 € 

              3 % Costos indirectes 0,04 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M2 1,51 € 

06-2 PR439-8UYG u Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 14 a 16 cm, en 
contenidor de 35 l     

              Materials 80,56 € 

              3 % Costos indirectes 2,42 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 82,98 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

07-1 PJS6-9EEW m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa 
inclosos 

    

              Mà d'obra 1,58 € 
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              Materials 1,23 € 

              Mitjans auxiliars 0,04 € 

              3 % Costos indirectes 0,09 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 2,94 € 

07-2 PFB4-DW5R m Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

    

              Mà d'obra 3,77 € 

              Materials 2,68 € 

              Mitjans auxiliars 0,06 € 

              3 % Costos indirectes 0,20 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 6,71 € 

07-3 PFB4-DW3B m Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressiói col·locat al 
fons de la rasa 

    

              Mà d'obra 4,71 € 

              Materials 2,86 € 

              Mitjans auxiliars 0,07 € 

              3 % Costos indirectes 0,23 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 7,87 € 

07-4 PD56-E3UP ut Caixa per a interceptor de 150x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó 
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8, sobre solera de 15 
cm de formigó hm-20/p/20/i 

    

              Mà d'obra 165,57 € 

              Maquinària 0,14 € 

              Materials 46,08 € 

              Mitjans auxiliars 2,47 € 

              3 % Costos indirectes 6,43 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
UT 220,69 € 

07-5 PD50-481R u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 
1500x500x40 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 12 dm2 de superfície 
d'absorció, col·locat amb morter 

    

              Mà d'obra 18,02 € 

              Materials 151,28 € 

              Mitjans auxiliars 0,27 € 

              3 % Costos indirectes 5,09 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 174,66 € 
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07-6 PD7G-EKSV m Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
i col·locat al fons de la rasa 

    

              Mà d'obra 0,76 € 

              Materials 10,91 € 

              Mitjans auxiliars 0,01 € 

              3 % Costos indirectes 0,35 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M 12,03 € 

07-7 P221D-DZ34 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a 
la vora 

    

              Mà d'obra 74,32 € 

              Mitjans auxiliars 1,11 € 

              3 % Costos indirectes 2,26 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 77,69 € 

07-8 P2255-DPIY m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de 
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

    

              Mà d'obra 3,14 € 

              Maquinària 6,96 € 

              Materials 19,13 € 

              Mitjans auxiliars 0,05 € 

              3 % Costos indirectes 0,88 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 30,16 € 

07-9 P312-D4NK m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/10/iia, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba     

              Mà d'obra 6,51 € 

              Maquinària 15,55 € 

              Materials 82,14 € 

              Mitjans auxiliars 0,10 € 

              3 % Costos indirectes 3,13 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 107,43 € 

07-10 P3C1-D6W5 m2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080     

              Mà d'obra 1,62 € 

              Materials 6,96 € 

              Mitjans auxiliars 0,02 € 

              3 % Costos indirectes 0,26 € 
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TOTAL EUROS 

PER 
M2 8,86 € 

07-11 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa existent de 2 m de longitud, formada per 
tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de 
gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

    

              Mà d'obra 128,71 € 

              Materials 68,91 € 

              Mitjans auxiliars 7,90 € 

              3 % Costos indirectes 6,17 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 211,69 € 

07-12 PDBF-H83Rb u Feines de resituar bastiment i tapa de registre a nova rassant, inclou l'ajust amb 
formació de, pas lliure de 600 mm de diàmetre , col·locat amb morter     

              Mà d'obra 95,38 € 

              Materials 23,13 € 

              Mitjans auxiliars 1,43 € 

              3 % Costos indirectes 3,60 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
U 123,54 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 SEGURETAT I SALUT 

08-1 PBCD-56H6b pa Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i implantació de 
les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla de seguretat i salut 
de l'obra. 

    

              Materials 890,00 € 

              3 % Costos indirectes 26,70 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
PA 916,70 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 GESTIÓ DE RESIDUS 

09-1 P2RM-EUF2 m3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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 
multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de la planta mòbil 

    

              Mà d'obra 16,83 € 

              Maquinària 11,06 € 

              Mitjans auxiliars 0,17 € 

              3 % Costos indirectes 0,84 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 28,90 € 

09-2 P2R4-HH1J m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

              Maquinària 4,88 € 

              3 % Costos indirectes 0,15 € 
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                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

   
 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 5,03 € 

09-3 P2RA-EU6V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no 
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 10,45 € 

              3 % Costos indirectes 0,49 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 16,71 € 

09-4 P2RA-EU1V m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos 
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170203 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 1,23 € 

              3 % Costos indirectes 0,21 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 7,21 € 

09-5 P2RA-EU1X m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Maquinària 5,77 € 

              Materials 0,44 € 

              3 % Costos indirectes 0,19 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 6,40 € 

09-6 P2RA-EU25 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170407 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

              Materials 2,64 € 

              3 % Costos indirectes 0,08 € 

            
TOTAL EUROS 

PER 
M3 2,72 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS 

01-1 PR11-8I8U M2 Neteja i esbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, càrrega sobre camió o contenidor. Les eslirossades es 
realitzaran per fases just abans de realilzar el moviment de terra 
corresponent. No s'acceptarà una esbrossada general i única. 

           

          Total : 2.354,000 0,48 € 1.129,92 € 

01-2 P214W-FEMC M Tall en paviment de formigó o asfàltic, amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir            

          Total : 78,000 4,83 € 376,74 € 

01-3 P2146-DJ30 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de 
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió            

          Total : 158,000 3,89 € 614,62 € 

01-4 P2149-DJ65 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 

           

          Total : 58,000 4,60 € 266,80 € 

01-5 P21Q2-8GXQ U Desmuntatge d'element de mobiliari urbà  càrrega manual i mecànica de 
l'equipament fins a magatzem i càrrega de runa sobre camió o contenidor            

          Total : 2,000 55,07 € 110,14 € 

01-6 P21R0-92G6 U Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, 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) 

           

          Total : 4,000 74,68 € 298,72 € 

01-7 PR65-8 U Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre 
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de 
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou 
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a 
camió.no inclou les feines de preparació 

           

          Total : 3,000 322,26 € 966,78 € 

01-8 P214N-52TVb M3 Desmuntatge parcial i adequacióde mur de rocalla, amb mitjans mecànics i 
manuals càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor            

          Total : 2,000 24,91 € 49,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS 3.813,54 € 
 



     Pàgina:  3

                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES 

02-1 P2217-55SW M3 Decapat de 10 cm de terra vegetal a reutilitzar a l'obra barrejada amb la de 
prèstec, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió            

          Total : 69,960 3,15 € 220,37 € 

02-2 P221H-EL6D M3 Desmunt en qualsevol tipus de sòl a reutilitzar a l'obra amb mitjans 
mecànics.            

          Total : 989,810 2,93 € 2.900,14 € 

02-3 P938-DFUE M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de la pròpia obra 
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del pm            

          Total : 31,800 3,67 € 116,71 € 

02-4 PR36-8RV0 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 
elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 

           

          Total : 309,200 37,91 € 11.721,77 € 

02-5 PR3E-HBIC M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita            
          Total : 34,980 3,28 € 114,73 € 

02-6 P2257-54B3b M3 Terraplenada i piconatge per a talusos i motes amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,            

          Total : 3.245,820 1,24 € 4.024,82 € 

02-7 P2253-5479 M3 Reblert amb graves amb un angle de fregament intern ø > 35º, en 
tongades de 25 cm com a màxim            

          Total : 11,580 41,48 € 480,34 € 

02-8 P927-3 M3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % 
del pm            

          Total : 89,000 19,62 € 1.746,18 € 

02-9 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm            
          Total : 18,070 25,62 € 462,95 € 

02-10 P2242-53CC M2 Acabat i reparfilat de ferm amb motoanivelladora            
          Total : 96,800 1,84 € 178,11 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 MOVIMENT DE TERRES 21.966,12 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 

03-1 P3J4-CVUO M3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de mides entre 
0'75-1'25m x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 
2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més 
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i 
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada 

           

          Total : 41,625 298,16 € 12.410,91 € 

03-2 PRI4-HBEM M2 Estabilització de talús amb un entramat de fusta tipus krainer, a base 
d'estructura triangular formada per troncs longitudinals transversals i oblics 
formant un tirant, de fusta de conífera escorxada de diàmetre 20-25 cm i 
2,5 3,0 m de llargària, units entre si amb claus i barres d'acer corrugat de 
24 mm formant càmares en les que s'insereixen estaques vives d'espècies 
autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa i/o d'arbusts arrelats 
autòctons, incloent la col·locació en la base d'una xarxa d'acer galvanitzat i 
plastificat amb malla de 6x8 cm per al repartiment de la càrrega i el reblert 
de l'estructura amb material inert i terra de la pròpia obra, incloent 
l'excavació per a la fonamentació, el subministrament, transport a peu 
d'obra i tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació i 
conservació en obra del material vegetal i el reblert de l'estructura 

           

          Total : 130,000 160,53 € 20.868,90 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PETITS ELEMENTS DE CONTENCIÓ 33.279,81 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FERMS I PAVIMENTS 

04-1 P9G6-4XON M2 Paviment de formigó formigó ha-30/p/10/iib+e, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada me15x15 cm d:6 mm 
6x2,2 m b500sd. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc en 
paviment de formigó per a formació de junt de retracció 

           

          Total : 308,170 42,07 € 12.964,71 € 

04-2 P311-DQ6Q M2 Encofrat amb taulons de fusta per lloses, tabiques d'escala o paviments de 
formigó,  inclòs la formació de natavius segons detall de plànol en laterals i 
canvis de paviment i desencofrat. 

           

          Total : 56,432 26,21 € 1.479,08 € 

04-3 G96ZM001D1B M Xapa d'acer galvanitzat, de secció recta de 150x8 mm en la formació de 
frontals, inclòs part proporcional d'ancoratges cada 50 cm i matavius 
format per tira a retirar de 10m de gruix, acabat bisellat. 

           

          Total : 37,800 16,03 € 605,93 € 

04-4 P9GI-DRIU M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, 
escampat amb màquina manual            

          Total : 308,170 0,96 € 295,84 € 

04-5 P9E1-DMUI M2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 
disseny en continuació amb la vorera existent o per a formació de franja 
tàctil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada de color de ram de paleta 

           

          Total : 44,000 29,48 € 1.297,12 € 

04-6 P931-3G6V M3 Base de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 
amb acabat reglejat 

           

          Total : 4,400 81,40 € 358,16 € 

04-7 P967-E9YX M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada p3 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 no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

           

          Total : 24,000 20,19 € 484,56 € 

04-8 P967-E9ZK M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada t3 de 28x17 
cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h 
i classe resistent a flexió u (r-6 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 

           

          Total : 28,000 28,23 € 790,44 € 

04-9 P992-4IEL M Escocell amb vorada fiol de 20x4 cm, amb un cantell recte, rejuntades amb 
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de 
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió 

           

          Total : 9,600 17,51 € 168,10 € 

04-10 P981-ETYT M Gual peatonal de 1'20m d'amplada amb pendent realitzat amb peça plana 
de formigó , doble capa,  col·locat sobre base de formigó no estructural 15 
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i 
rejuntat amb morter, acabat amb peça especial corba a cada cantó segons 
detall. 

           

          Total : 6,400 38,98 € 249,47 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 FERMS I PAVIMENTS 18.693,41 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

05-1 P2212-55U5 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins 
a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

           

          Total : 0,288 9,84 € 2,83 € 

05-2 P312-D4V9 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/f/20/i, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió            

          Total : 0,288 79,61 € 22,93 € 

05-3 PBBM-H8B6b UT Subministre i col·locació de pal tornejat de fusta del país de ø12cm i 350cm 
d'altura tractada per a classe d'ús iv, per a suport de senyals de trànsit, 
fixat a la base 

           

          Total : 1,000 32,30 € 32,30 € 

05-4 GBB1U130 U Subministre i col·locació de placa d'alumini 5754-h22 de 3mm de gruix i 
450x450, amb suport plegat de 56mm, tot mecanitzat per a ancorar a pal 
de fusta amb ferratges d'acer inoxidable. Placa serigrafiada segons 
senyalització i tipografia tipus de l'anella verda d'igualada 

           

          Total : 1,000 55,81 € 55,81 € 

05-5 PQ43-HA7F U Subministre i col·locació de pilona de fosa amb protecció antioxidant i 
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó 

           

          Total : 3,000 74,02 € 222,06 € 

05-6 PQ43-HA7A U Subministre i col·locació de pilona extraïble de fosa amb protecció 
antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm 
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada 
amb fixacions mecàniques 

           

          Total : 1,000 153,78 € 153,78 € 

05-7 PBA2-FIHW M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclou desplaçament 
de maquinària. 

           

          Total : 157,710 8,71 € 1.373,65 € 

05-8 FDD010DB1 M Subministrament i col·locació de barana  de 90cm d'alçada, metàl·lica 
d'acer inoxidable aisi 316 formada per muntants de xapa de 8mm i barana 
superior de tubular. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant 
cargolats en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer inox. (Inclosa en 
aquest preu) 

           

          Total : 10,630 188,24 € 2.000,99 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 3.864,35 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 PLANTACIONS 

06-1 PRA1-DOEX M2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor segons ntj 07n, amb una dosificació de 35 
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador 
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 
a 5000 m2 

           

          Total : 2.246,000 1,51 € 3.391,46 € 

06-2 PR439-8UYG U Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 14 a 16 cm, en 
contenidor de 35 l            

          Total : 1,000 82,98 € 82,98 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 PLANTACIONS 3.474,44 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

07-1 PJS6-9EEW M Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la 
rasa inclosos 

           

          Total : 8,000 2,94 € 23,52 € 

07-2 PFB4-DW5R M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons 
de la rasa 

           

          Total : 10,000 6,71 € 67,10 € 

07-3 PFB4-DW3B M Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressiói 
col·locat al fons de la rasa 

           

          Total : 10,000 7,87 € 78,70 € 

07-4 PD56-E3UP UT Caixa per a interceptor de 150x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de 
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8, sobre 
solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i 

           

          Total : 2,000 220,69 € 441,38 € 

07-5 PD50-481R U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 
1500x500x40 mm, classe c250 segons norma une-en 124 i 12 dm2 de 
superfície d'absorció, col·locat amb morter 

           

          Total : 2,000 174,66 € 349,32 € 

07-6 PD7G-EKSV M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

           

          Total : 20,000 12,03 € 240,60 € 

07-7 P221D-DZ34 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en 
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les 
terres deixades a la vora 

           

          Total : 6,000 77,69 € 466,14 € 

07-8 P2255-DPIY M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant 

           

          Total : 2,000 30,16 € 60,32 € 

07-9 P312-D4NK M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/f/10/iia, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba            

          Total : 4,000 107,43 € 429,72 € 

07-10 P3C1-D6W5 M2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080            

          Total : 10,000 8,86 € 88,60 € 

07-11 IUR010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa existent de 2 m de longitud, 
formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 
atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 

           

          Total : 1,000 211,69 € 211,69 € 

07-12 PDBF-H83Rb U Feines de resituar bastiment i tapa de registre a nova rassant, inclou l'ajust 
amb formació de, pas lliure de 600 mm de diàmetre , col·locat amb morter            

          Total : 1,000 123,54 € 123,54 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS 2.580,63 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 SEGURETAT I SALUT 

08-1 PBCD-56H6b PA Partida alçada a justificar per la senyalització, protecció, formació i 
implantació de les mesures col·lectives i individuals contemplades en el pla 
de seguretat i salut de l'obra. 

           

          Total : 1,000 916,70 € 916,70 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 SEGURETAT I SALUT 916,70 € 
 



     Pàgina:  11

                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

   
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 GESTIÓ DE RESIDUS 

09-1 P2RM-EUF2 M3 Matxuqueig material petri i asfaltic 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 multiplicant per 3 el seu rendiment del lloguer de 
la planta mòbil 

           

          Total : 31,800 28,90 € 919,02 € 

09-2 P2R4-HH1J M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

           

          Total : 30,000 5,03 € 150,90 € 

09-3 P2RA-EU6V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de 
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 16,71 € 33,42 € 

09-4 P2RA-EU1V M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no 
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 7,21 € 14,42 € 

09-5 P2RA-EU1X M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 6,40 € 12,80 € 

09-6 P2RA-EU25 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden 
mam/304/2002) 

           

          Total : 2,000 2,72 € 5,44 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 GESTIÓ DE RESIDUS 1.136,00 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

01 Treballs previs . 3.813,54 €    
02 Moviment de terres . 21.966,12 €    
03 Petits elements de contenció . 33.279,81 €    
04 Ferms i paviments . 18.693,41 €    
05 Elements d'urbanització . 3.864,35 €    
06 Plantacions . 3.474,44 €    
07 Adequació d'instal·lacions . 2.580,63 €    
08 Seguretat i salut . 916,70 €    
09 Gestió de residus . 1.136,00 €    

   Total Pressupost d'Execució Material  89.725,00 €    
  Despeses Generals 13,000 % 11.664,25 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 5.383,50 €    
  Total Pressupost de Contracta  106.772,75 €    
  I.V.A 21,000 % 22.422,28 €    
  Total Pressupost de Licitació  129.195,03 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat decent  vint-i-nou mil cent  noranta-cinc amb tres Euros 

  

                              
                              
                              

  
 


	00_Portada
	00_Índex
	01_Memòria i annexes
	011_Memòria
	012_Annexes
	0121_Justificació de preus
	0122_Pla d'obra
	0123_Pla de control de qualitat
	0124_Estudi de gestió de residus
	0125_Estudi de seguretat i salut
	01251_Memòria
	012511_Justificació de preus

	01252_Plànols
	01253_Plec
	01254_Pressupost Fase 1
	01255_Pressupost Fase 2

	0126_Béns i serveis afectats
	0127_Requeriments ambientals
	0128_Topografia i traçat
	0129_Moviments de terres
	01210_Ferms i paviments
	01211_Estructures de contenció
	01212_Patrimoni cultural


	02_Planols
	021_Implantació
	022_Actuacions prèvies
	023_Planta de conjunt
	024_Planta d'actuacions
	025_Perfils i seccions
	026_Petits elements de contenció
	027_Detalls d'urbanització

	03_Plec
	04_Pressupost
	041_Pressupost Fase 1
	0411_Amidaments
	0412_Quadre de preus 1
	0413_Quadre de preus 2
	0414_Pressupost parcial

	042_Pressupost Fase 2
	0421_Amidaments
	0422_Quadre de preus 1
	0423_Quadre de preus 2
	0424_Pressupost parcial





