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1. Antecedents 

El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta a l’àmbit del carrer Girona al seu pas pel 

nucli urbà de Maià de Montcal. 

Els terrenys tenen una superfície 6988 m2 i una longitud de 542 m. Tenen un lleuger pendent 

descendent des de nord-oest a sud-est de forma que el punt més baix està situat a cota 204,69 

m, coincidint amb l’entrada al nucli urbà. 

El punt més alt està situat a cota 222,52 m., en l’extrem nord-oest de l’àmbit. 

2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topogràfic i 

serveis urbanístics existents 

Actualment el carrer Girona correspon a la traça de la carretera GI 5235, amb l’encintat de la 

calçada de la carretera. 

El carrer te executades les xarxes de sanejament de residuals i aigua de forma soterrada, les 

aigües pluvials discorren a cel obert amb cunetes als laterals de l’aglomerat. 

La xarxa de subministre elèctric i de telefonia es produeix de forma aèria. 

No es disposa de servei de gas. 

Els usos de les finques a les que dona accés el vial són de forma general residencial. 

3. Característiques urbanístiques 

Es tracta d'un sòl classificat com a urbà qualificat com a vialitat. 

4. Proposta sobre la solució adoptada 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva 

justificació, queda definida als apartats següents: 

4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no es 

puguin adequar als nous usos del sector, a més d’aquells necessaris per tal de realitzar les 

connexions entre la xarxa viària existent i la nova, i per la interconnexió dels serveis del carrer 

amb els preexistents.  

4.2. Moviment de terres i geotècnia 

En primer lloc es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’excavació de la capa vegetal, i es 

transportaran a l’abocador o zona d’acopi els productes que resultin d’aquestes operacions. Es 

preveu un rebaix de 60 cm a les zones fora de la carretera actual. 

Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres 

a judici de la direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. 

Es preveu una esplanació d’un sobreample a cada banda de vial amb una amplada 

determinada pel nou traçat del carrer, que en el cas de desmunt quedarà com a cuneta. 

Les condicions que han de complir els terraplens, la formació d’esplanada, l’excavació de 

rases; així com el sistema d’execució i la resta de característiques, s’indiquen convenientment a 

l’annex núm 2 d’aquest projecte Les coordenades són UTM 

4.3. Vialitat, afermat i pavimentació 

L’amplada tipus del vial és constant de 12 m excepte al tram en que conflueix amb el carrer de 

Sant Vicenç on l’amplada es va ampliant seguint amb les façanes existents creant un espai 

públic que funcionarà com una plaça.  

El Carrer Girona amb una secció tipus de 12 metres, està format per una vorera al cantó est de 

2,35 m, 6 metres de calçada, 1 metre de franja tova amb arbrat i 2,65m de calçada 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb les taules d’Alabern-Guilemany i seccions 

estructurals de ferms a nous sectors urbans de l’INCASOL, tenint en compte la reglamentació 

del Ministerio de Fomento i les característiques del terreny segons l’estudi geotècnic per un pas 

de vehicles pesant diaris entre 50 – 270 . 

Calçada: (secció 3AB1): Asfalt de rodadura tipus S12 de 6 cm de gruix, asfalt intermedi tipus 

D20 de 6  cm de gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i subbase de tot-ú artificial de 20 cm. i 

una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 75 cm). 

Voreres: Base  amb tot-u artificials (existent en part i altre a completar o executar de nou), 

compactades al 98% PM, en un gruix promig de 25 cm, paviment de formigó de 18 cm. armat 

amb mallat, acabat amb pols de quars i colorants amb fratassat mecànic. 

Es proposa talls de disc i canvis de color seguint les peces generades pel tall de disc. 

Entre els espais de vorera i calçada es preveu una banda de 1 m. d’ample acabada amb sauló, 

on s’emplacen els arbres i d’altres elements de mobiliari urbà. 

En els punts on s’emplacen els passos de vianants es resol amb paviment de llambordes en la 

vorera i adoquins en la calçada per diferenciar-los del paviment de la calçada 

Els guals es resolen amb adoquins en l’espai de sauló. 

4.4. Xarxes de serveis 

4.4.1. Clavegueram 

La xarxa projectada és separativa aprofitant i reparant la canalització existent de residuals de 

tubs de formigó i proposant una nova canalització de pluvials amb conductes de polietilè. 

Les aigües pluvials seran canalitzades fins al punt més baix del carrer i a partir d’aquí serà 

canalitzat fins a la riera. Les residuals, es connectaran a fins al punt més baix de l’àmbit on es 

connectaran a la xarxa existent de clavegueram municipal. 

4.4.2. Aigua potable 

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents: 

 Acords amb la companyia Prodaisa. 

 La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel·les de caràcter residencial, els 

equipaments i zones verdes. 

 Preveure el dimensionat i pressió de la xarxa per possibilitar la seva ampliació per a 

l’abastament del sector. 

 Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre 

important de parcel·les. 

 Assegurar una pressió mínima d’1 atmosfera de subministrament per a les boques 

d’incendis, tipus 100, amb un cabals de 16,7 l/seg. 

S’ha definit la xarxa de distribució interior mitjançant canonada de polietilé de 10Atm. de pressió 

nominal. 
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La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als 

plànols, garanteix l’aïllament individual de les diferents canonades de distribució pel carrer, 

assegurant l’abastament de la resta del municipi a través de la xarxa. 

S’han dipositat boques d’incendi tipus 100 i boques de reg tipus 45. La seva ubicació i nombre 

s’especifica als plànols de projecte. 

Es connectarà a la xarxa existent de polietilè de mida del diàmetre 200 cm. 

4.4.3. Subministrament elèctric 

Es previst la substitució de la xarxa aèria per una xarxa soterrada al pas pel carrer Girona. Les 

xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, han estat projectades segons el Reglament Elèctric de 

BT i normes tècniques particulars de la companyia subministradora, AGRI ENERGIA.  

La xarxa serà soterrada amb conductor protegit d’acord amb normativa de la companyia de 

3x240+1x150 mm2. 

Es preveu la col·locació dels armaris de connexions dobles d’acord amb l’estudi de companyia. 

No és previst un augment de potència per aquest carrer, i no es preveu la col·locació de cap 

nou centre de transformació. 

Un cop posades en funcionament la nova xarxa i les connexions existents es desmuntarà la xarxa 

existent de BT. 

4.4.4. Enllumenat públic 

S’instal·larà 1 quadre de comandament que controlarà la nova xarxa d’enllumenat del carrer. 

Del centres de comandament surten les línies de distribució, les quals tenen diverses 

ramificacions (vegeu plànol i annex de càlculs).  

La canalització de tota la xarxa anirà soterrada per les voreres (excepte els encreuaments de 

calçada). Es tracta de una línia amb conductors de coure de 4x16mm2, 4x10mm2 i 4x6mm2 que 

assegura una caiguda de tensió d’acord amb normativa inferior al 3%. 

Es defineix sistema de reducció de flux en capçalera. 

Els punts de llum estan formats per columnes de 4m d’alçària amb llumenera Aramis de Philips 

tancada apte per allotjar llum i equip de 100 w de VSAP   

4.4.5. Telecomunicacions 

Es previst la substitució de la xarxa aèria de telefonia per una xarxa soterrada al pas pel carrer 

Girona. La xarxa ha estat projectada segons indicacions de la companyia propietària de les 

línies actuals, TELEFONICA S.A.  

4.4.6. Gas 

Es preveu la col·locació d’un tub de polietilè per gas de 90mm de diàmetre, en previsió d’una 

futura xarxa municipal de gas, que actualment no existeix.  

5. Varis (mobiliari urbà, marquesines, contenidors 

escombraries, etc). 

Es col·locaran contenidors d’escombreries el mateix nombre que els existents actualment, 

col·locats en la nova ubicació especificada a la documentació gràfica. 

Les papereres i bancs i altre mobiliari urbà es col·locaran seguint la documentació gràfica, on 

també s’indica el model escollit. 

Es preveu la col·locació d’una parada de bus amb marquesina segons model falcilitat pel 

departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

6. Semaforització 

Seguint les indicacions de l’ajuntament, no es preveu cap tipus de semaforització. 

7. Obres de fàbrica i drenatge  

No es preveu cap tipus d’obra de fàbrica o drenatge. 

8. Enjardinament i reg viari 

El projecte inclou en la seva redacció a l’annex corresponent (12) l’arbrat del carrer, i dels 

parterres. Tilers i Magnòlies. 

El projecte preveu el reg automàtic de l’arbrat mitjançant un sistema de reg per goteig.  

9. Connexions exteriors i desplaçament serveis existents 

Als plànols corresponents es troben indicades les connexions exteriors al sector de les xarxes 

relacionades a continuació: 

 Xarxa de pluvials: Les aigües pluvials seran canalitzades fins al punt més baix de l’àmbit i a 

partir d’aquí serà canalitzat a través d’un canal fins a la riera Maià.  

 Xarxa de residuals: les residuals, es connectaran a fins al punt més baix de l’àmbit a la 

xarxa existent. 

 Xarxa d’aigua: La connexió es preveu a tub general de subministre polietilé de mida del 

diàmetre 200 cm. 

 Xarxa de MT: No es preveu cap actuació a la xarxa de MT, que no transcorre per dins de 

l’àmbit d’actuació del projecte 

 Xarxa de BT: es connectaran al centre transformador de MT existent tal i com s’especifica 

al plànol 24. 

 Xarxa de telecomunicacions La connexió de telefonia es preveu a la xarxa general aèria 

existent al Camí antic de Maià on es preveu la conversió aeri-soterrat.  

 Xarxa de gas: Es deixaran previstes dos arquetes de connexió del tub projectat al principi i 

final del carrer en previsió d’una futura xarxa municipal. 

10. Expropiacions i ocupacions temporals 

No es preveu cap expropiació. Les zones d’acopi es situaran en la parcel·la propietat de 

l’ajuntament ubicada al costat del parc infantil. 

 

11. Normativa vigent aplicable al projecte 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que 

es relacionen a continuació: 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones” (MOPU) 

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990) 
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 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. 

de Barcelona y otros municipios) 

12. Termini d’execució de les obres 

La durada de les obres serà de 10 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 

l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es 

puguin presentar. 

13. Classificació del contractista 

Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 

Grup A subgrup 2 categoria A  

Grup E subgrup 1 categoria A 

Grup I subgrup 1 categoria A  

14. Revisió de preus 

No hi ha revisió de preus. 

15. Seguretat i Salut 

El projecte incorpora a l’annex número 23  Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 

l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. 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. 

16. Medi Ambient 

Vegeu annex núm. 21. 

17. Pressupost general de l’obra 

17.1. Pressupost de contracta 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 511.527,55 € el qual incrementat 

amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a 

contracta de 608.717 € que amb el 18% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 

718.286,98 € (sis cents noranta vuit mil sis cents vuitanta tres euros i quaranta vuit cèntims) 

17.2. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 718.286,98 €   

18. Documents que integren el Projecte 

El present projecte està format pels següents documents: 

 Document I. Memòria i annexes 

 Document II. Plànols 

 Document III. Plec de prescripcions 

 Document IV. Pressupost 

 

Barcelona, octubre de 2010 

 

 

 

 

Autor/a del projecte 
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Annex 1. Adaptació planejament 

1. Annex d’adaptació al planejament 

1.1 Situació i àmbit de l’actuació 

El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta a l’àmbit definit per l’ajuntament per urbanitzar el 

Carrer Girona al pas pel nucli urbà de Maià de Montcal. 

Els terrenys tenen una superfície 6988 m2 i una longitud de 542 m. Tenen un lleuger pendent 

descendent des de nord-oest a sud-est de forma que el punt més baix està situat a cota 204,69 m, 

coincidint amb l’entrada al nucli urbà. 

El punt més alt està situat a cota 222,52 m., en l’extrem nord-oest de l’àmbit. 

1.2 Descripció 

La redacció d’aquest projecte d’urbanització és simultània a la redacció del POUM, és per això que es 

fan servir els límits de la vialitat i el traçat que s’indica al nou POUM, que s’ha fet sobre una 

cartografia actualitzada.  

Aquest vial està dins de l’àmbit del sòl urbà del municipi.  
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S’han previst els accessos a les finques que el planejament vigent classifica com equipaments i que 

preveu que siguin zones d’aparcament. 

1.2.1 Diferències entre planejament i projecte d’urbanització 

No es produeix cap diferència entre el planejament i el projecte de les obres de millora.  
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Annex 2. Estudi geotècnic 
 
No es preveu la realització d’un estudi geotècnic, degut a que el projecte planteja la 
substitució dels paviments actuals sobre una base ja consolidada amb les mateixes 
sol·licituds de càrrega que les proposades. En tot cas es prendran les mesures oportunes 
per tal de que la base tingui la resistència adequada i pugui absorbir les possibles 
deficiències del terreny allà on sigui necessari. 
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Annex 4. Càlculs de traçat 
 

 

1. ALINEACIONS I RASANTS 

Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula 
l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras norma 3.1-IC del 
Ministerio de Fomento,  
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i 
que són les següents: 
 
 x

2 
 KvQ KvQ

2
 

y  =  -------  ;        T  =    --------  ;      d  =  -------- 

  2 Kv 2 8 
 
a les que: 
Kv = paràmetres de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
 

2. TRAÇAT 

S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les alineacions en planta 
de tots els vials. 

 



ACORD VERTICAL CONVEX 

 
 
 
 
 
Kv  = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
 
 
 
 
 
 
ACORD VERTICAL CONCAU 

 
 
Kv  = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 

3. LLISTAT D’EIXOS 

 
 
 
 
 
 



3.1 Carrer Girona 

Nº Tipo 
Restricción 

1 
Restricción 2 Longitud Orientación 

P.K. 
inicial 

P.K. final Punto inicial Punto final Radio 
Angulo de 
incremento 

Orientación inicial Orientación final 
Flecha 
del arco 

Tangente 
externa 

Secante 
externa 

1 Línea Fijo Dos puntos 21.009m S046.424151E (gc) 0+00.00m 0+21.01m (479007.6595m,4674604.6305m,0.0000m) (479021.6576m,4674588.9644m,0.0000m) 
       

2 Curva Libre Radio 28.061m 
 

0+21.01m 0+49.07m (479021.6576m,4674588.9644m,0.0000m) (479038.8278m,4674566.7986m,0.0000m) 200.000m 008.9322 (gc) S046.424151E (gc) S037.492000E (gc) 0.492 14.054m 0.493m 

3 Línea Fijo Dos puntos 44.332m S037.492000E (gc) 0+49.07m 0+93.40m (479038.8278m,4674566.7986m,0.0000m) (479063.4529m,4674529.9346m,0.0000m) 
       

4 Curva Fijo Tres puntos 13.036m 
 

0+93.40m 1+06.44m (479063.4529m,4674529.9346m,0.0000m) (479071.9610m,4674520.1091m,0.0000m) 48.860m 016.9852 (gc) S036.940951E (gc) S053.926110E (gc) 0.434 6.557m 0.438m 

5 Curva Fijo Tres puntos 15.085m 
 

1+06.44m 1+21.52m (479071.9610m,4674520.1091m,0.0000m) (479081.8195m,4674508.7498m,0.0000m) 57.015m 016.8434 (gc) S053.926110E (gc) S037.082694E (gc) 0.498 7.587m 0.503m 

6 Curva Fijo Tres puntos 30.685m 
 

1+21.52m 1+52.21m (479081.8195m,4674508.7498m,0.0000m) (479101.7357m,4674485.5127m,0.0000m) 121.669m 016.0558 (gc) S037.082694E (gc) S053.138482E (gc) 0.966 15.425m 0.974m 

7 Curva Fijo Tres puntos 37.276m 
 

1+52.21m 1+89.48m (479101.7357m,4674485.5127m,0.0000m) (479131.5978m,4674463.2984m,0.0000m) 193.115m 012.2885 (gc) S053.138482E (gc) S065.426939E (gc) 0.899 18.696m 0.903m 

8 Curva Fijo Tres puntos 11.873m 
 

1+89.48m 2+01.36m (479131.5978m,4674463.2984m,0.0000m) (479139.8627m,4674454.9441m,0.0000m) 23.966m 031.5383 (gc) S065.426939E (gc) S033.888665E (gc) 0.731 6.061m 0.755m 

9 Línea Fijo Dos puntos 54.703m S033.888665E (gc) 2+01.36m 2+56.06m (479139.8627m,4674454.9441m,0.0000m) (479167.6266m,4674407.8100m,0.0000m) 
       

10 Curva Fijo Tres puntos 43.200m 
 

2+56.06m 2+99.26m (479167.6266m,4674407.8100m,0.0000m) (479196.6982m,4674376.2818m,0.0000m) 103.337m 026.6137 (gc) S034.113851E (gc) S060.727520E (gc) 2.249 21.920m 2.299m 

11 Curva Fijo Tres puntos 16.394m 
 

2+99.26m 3+15.65m (479196.6982m,4674376.2818m,0.0000m) (479208.0873m,4674364.6138m,0.0000m) 45.387m 022.9952 (gc) S060.727520E (gc) S037.732340E (gc) 0.738 8.287m 0.750m 

12 Línea Fijo Dos puntos 204.156m S037.732340E (gc) 3+15.65m 5+19.81m (479208.0873m,4674364.6138m,0.0000m) (479322.1291m,4674195.2792m,0.0000m) 
       

13 Curva Fijo Tres puntos 22.811m 
 

5+19.81m 5+42.62m (479322.1291m,4674195.2792m,0.0000m) (479337.3091m,4674178.3500m,0.0000m) 82.483m 017.6059 (gc) S037.732340E (gc) S055.338228E (gc) 0.787 11.479m 0.795m 
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Annex 5. Pavimentació 
 

Secció estructural del paviment 

Ateses les característiques del sector a urbanitzar, tant per la categoria del trànsit que haurà 
de suportar (V4) com del tipus de terreny que farà d’esplanada (E1), les seccions 
estructurals de ferms previstes al projecte són les següents: 
 
 Carrer Girona. (secció 3AB1): Asfalt de rodadura tipus S12 de 6 cm de gruix, asfalt 

intermedi tipus D20 de 6  cm de gruix, base de tot-ú artificial de 20 cm i subbase de tot-ú 
artificial de 20 cm. i una capa d’esplanada millorada formada per sòls seleccionats de 75 
cm). 

 
 
Els paviment previstos a les voreres són: 
 
 Carrer Girona: Voreres de formigó amb juntes segons documentació gràfica, disposades 

sobre una capa de subbase de tot-ú natural o artificial de  15 cm de gruix. 
 
 
 



SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
  Definició funcional 

de la via urbana 

T
ip

u
s
 e

s
p

la
n

a
d

a
 

                                                        

  

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

        
Vehicles pesants 
diaris  50 > V > 15 

        
Vehicles 
pesants diaris 
15 > V > 5 

                    

      

      

V1 
Accés a zones industrials 
especials o terminals de càrrega V2 

Sectors residencials de més de 600 
habitatges de més de 600 habitatges 

  V3 
Accés i vialitat principal a sectors 
residencials de 200 a 600 habitatges 

  V4 
Vialitat secundària de tot 
tipus  d'actuacions 
residencials 

 V5 
Vials mixtos de 
vianantsn i trànsit rodat 

        

      

      
 

Autovies urbanes de gran 
capacitat 

  Sectors industrials de més de 15 Ha     
Sectors industrials de menys de 15 
Ha 

                      
      

Tipus de paviment                                        

 

E1 

                                                        

  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        

  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

F 
 S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      

                                                        

 

E2 

                                                        

Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        

S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, 
cal incrementar en 2 cm el gruix 

del paviment 

 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        

 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      

                                                        

 

E3 

                                                        

  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        

  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        

  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      

                                                         

 

E1 

                                                        

            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        

            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        

            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            

            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            

                                                         

 

E2 

                                                        

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

  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        

  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            

  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            

                                                         

 

E3 

                                                        

  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        

  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        

  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            

                                                         

 

E1 

                                                        

     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  

     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     

                                                         

 

E2 

                                                        

P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 
 

10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

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

     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               

                                                         

 

E3 

                                                        

     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  

     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     

                                                         

                                                          
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 

                                                          
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres 

peces 
   

 



Document I. Memòria i annexes 

 Annex 6. Xarxa d’aigua potable 



 



 

 

 

 

1 

Annex 6. Xarxa d’aigua potable 

 

La companyia d’aigua Prodaisa proposarà una xarxa d’abastament d’aigua per l’abastament d’aigua a l’àmbit les 

obres de millora.. Aquesta proposta s’ha enviat a Sorea per la seva conformitat. S’adjunten mails de confirmitat 

de la proposta del projecte. 

En les zones verdes s’instal·larà xarxes de reg on es prioritzarà en els sistemes de reg eficients i estalviadors, i la 

minimització, en la mesura del possible, de les pèrdues en els sistemes de distribució. 

Les dotacions utilitzades pel dimensionament de la xarxa son les següents: 

Habitatges 200l/hab/dia 

Comercials: 0,3l/s/ha 

Zones verdes : 0,1l/s/ha 

Equipaments: 0,3l/s/ha 

S’ha considerat una mitjana de 3 habitants per habitatge. 
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Memòria de càlcul. 
 

 

 Formulació 

 Càlcul de dotacions 

 Materials 

 Paràmetres 

 Límits de càlcul 

 Coeficients de simultaneitat i majoració 

 Edició de trams 

 Edició de nusos 

 Edició d'elements: vàlvules i bombes 

 Viscositat cinemàtica de l'aigua 

 

 

 

Formulació d'instal.lacions hidràuliques 

 

En cas d'instal.lacions hidràuliques, s'utilitza per resoldre el sistema d'equacions mallat o ramificat el mètode dels 
elements finits de forma discreta 

Per resoldre cadascun dels segments de la instal.lació es calculen les caigudes d'altura piezomètrica, entre dos 
nusos connectats per un tram, mitjançant la fórmula de Darcy-Weisbach: 

 

 

El factor de fricció f és funció de: 

 

 El nombre de Reynolds (Re), que representa la relació entre les forces d'inèrcia i  les forces viscoses en 
la canonada. Quan les forces viscoses són predominants (Re amb valors baixos), el fluid discorre de 
forma laminar per la canonada. Quan les forces d'inèrcia predominen sobre les viscoses (Re gran), el 
fluid deixa de moure's de forma ordenada (laminarment) i passa a règim turbulent, del qual l'estudi en 
forma exacta és pràcticament impossible. Quan el règim és laminar, la importància de la rugositat és 
menor respecte a les pèrdues a causa del propi comportament viscós del fluid que en règim turbulent. 
Pel contrari, en règim turbulent, la influència de la rugositat és fa més evident. 

 

 Rugositat (e / D) relativa que tradueix matemàticament les imperfeccions del tub. 

 

 

Pel cas de l'aigua, els valors de transició entre els règims laminar i turbulent pel nombre de Reynolds, es troben 
entre 2000 i 4000, i es calculen com: 

 

 

 

 

Sent: 

 

· v la velocitat del fluid en la conducció (m/s). 
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· D el diàmetre interior d'aquesta (m). 

· u la viscositat cinemàtica del fluid (m2/s). 

 

Per a valors de Re sota el límit de turbulència, es recomana l'ús de la fórmula de Poiseuille per obtindre el factor 
de fricció: 

 

 

 

sent recomanable per règim turbulent l'ús de l'equació de Colebrook-White: 

 

 

 

que s'ha d'iterar per poder arribar a un valor de f, a causa del caràcter implícit d'aquesta. 

Com a paràmetres es suposa: 

 

· Viscositat cinemàtica del fluid: 1.15e-6 m2/s 

· Nº de Reynolds de transició entre règim turbulent i règim laminar: 2500 

 

 

 

Càlcul de dotacions 

 

S’han fet servir les del quadre d’abastament 

 

 

Materials per instal.lacions d'aigua 

 

Una de les característiques que influeixen en el càlcul de conduccions hidràuliques és la rugositat del material 
utilitzat en la fabricació del tub. La rugositat absoluta forma part de la formulació, originant majors caigudes 
d'altura piezomètrica entre els extrems del tram quant major sigui el seu valor. Com a valors orientatius: 

 

 PVC 0,0025 mm 

 Fibrociment 0,0250 mm 

 Fundició revestida 0,0300 mm 

 Fundició no revestida 0,1500 mm 

 Ferro galvanitzat 0,1500 mm 

 Formigó armat 0,1000 mm 

 Formigó llis 0,0250 mm 

 

 

Paràmetres d'instal.lacions hidràuliques 

 

Es poden modificar els paràmetres següents: 

 

 Nº de Reynolds de transició entre règim laminar i turbulent. Aquest valor es pren com a límit 
d'aplicació de la formulació. El seu valor acostuma a establir-se entre 2000 i 4000. 

 Viscositat cinemàtica del fluid u en m2/s. Un m2/s equival a 10000 Stokes. 

 

Aquests valors no s'han de modificar llevat d'alguns casos excepcionals i coneixent perfectament les seves 
implicacions. 

 

 

 

Límits de càlcul en instal·lacions d'aigua 

 

S'indiquen límits en la velocitat màxima i mínima de l'aigua en la conducció, que actuen en dos nivells: 

 

 Com a avís en forma "Càlcul", indicant en quins trams la velocitat supera la velocitat màxima i en 
quins no arriba a la velocitat mínima. 

 Com a límits de disseny en forma "Dimensionat", pel qual el programa redueix el funcionamient 
correcte de la instal.lació a velocitats compreses entre la màxima i la mínima, sempre que sigui 
possible. 

 

S'acostuma utilitzar com a límit inferior de velocitat 0,5 m/s, llevat que hi hagi una limitació de diàmetre 
mínim que no permeti el compliment d'aquesta velocitat en alguns trams, ja que sota 0,5 m/s es produeixen 
processos de sedimentació i estancament. 
 

La velocitat màxima acostuma a estar compresa entre 1,5 i 2 m/s, per evitar fenòmens d'arrossegament i 
sorolls, així com grans pèrdues de càrrega. 

Els límits de pressió mínima i màxima actuen de dos maneres diferents: 

 

 En el càlcul, actuen com alarmes de sortida de rang de la pressió, indicant en colors si en un nus 
s'ha excedit la pressió màxima o s'ha quedat per sota de la pressió mínima 

 A nivell de predimensionat, actuen com limitació de rang en la pressió dels nusos, de forma que el 
programa busqui la solució que permeti un major nombre de nusos en esmentat rang. 

 

 

 

Coeficients de simultaneitat i majoració en instal.lacions d'aigua 

 

Existeix la possibilitat d'utilitzar dos coeficients en els càlculs: 

 

 Coeficient de simultaneitat, que permet, de forma general per tota l'obra i en totes les combinacions, 
aplicar un factor en tant per u als consums d'aigua per poder simular, per exemple, funcionaments 
en diferents moments del dia o canvis estacionals. 

 Coeficient de majoració de longituds, que actua com a percentatge adicional sobre la longitud 
resistent dels trams, de forma que puguin simular-se pèrdues de càrrega a causa d'elements 
especials, com ara vàlvules, colzes, derivacions, ... Aquest valor s'estableix per defecte en un 20%. 

 

Aquests coeficients són opcionals, i si no es volen considerar en el cálculo, s'ha d'utilitzar una simultaneitat 
igual a 1 i un coeficient de majoració del 0%. 
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Edició de trams hidràulics 

 

Els trams en instal.lacions hidràuliques tenen els següents paràmetres: 

 

 Material del tram, que determina la sèrie de diàmetres disponibles per aquell tram, tant per la seva 
selecció manual com pel predimensionat. En aquest últim cas, el programa intentarà trobar un 
diàmetro que compleixi amb els requisits sense modificar el material del tram. 

 Diàmetre del tram, que determina les principals característiques de càlcul del tram, com ara el seu 
diàmetre. En el predimensionat es modifica el diàmetre que millor s'ajusta a la xarxa actual, dins de 
les definides pel material seleccionat en el tram. 

 Terreny del tram, es a dir, el terreny on s'excava la rasa per la qual discorre el tram. Aquest 
paràmetre no apareix si no s'han seleccionat terrenys per l'obra. 

 Longitud del tram. El programa permet utilitzar la longitud del tram segons el dibuix introduït. En 
aquest cas, es calcula la longitud del tram en funció de les coordenades dels nusos del seus 
extrems (incloent la seva cota). En cas de desactivar la casella 'Utilitzar longitud calculada a partir 
del dibuix', sol·licitarà un valor de longitud amb el qual es calcularà aquell tram. Qualsevol longitud 
menor o igual a 0 serà ignorada i s'utilitzarà la longitud de dibuix. Aquesta opció permet introduir 
esquemes que no calguin ser dibuixats a grandària real. 

 

Es poden editar trams amb consums distribuits: 

 

En casos especials pot ser de gran utilitat en el disseny simular els consums de la instal·lació com distribuïts 
linealment al llarg de un tram de canonada. Per això l'aportació s'ha de indicar en l/s per metre lineal de 
conducció. 

Això dóna una primera estimació en la resolució de instal·lacions amb consums similars subministrats al llarg 
d'un tram llarg de canonada. Dels resultats gràfics es poden comprovar a partir de quin punt no es compleixi 
els requeriments de pressió establerts per l'obra per desdoblar el tram en dos amb diàmetres més adequats. 

 

Resolució de casos com els de reg per degoteig, poden ajustar-se més en els resultats amb aquesta opció, 
sense necessitat d'introduir quasi nusos de consum. 
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Edició de nusos hidràulics 

 

Els nusos es creen, si no s'especifica un'altra cosa, com a nusos de transició, es a dir, nusos sense consum 
que permeten realitzar canvis de direcció conservant la unitat del tram en el dimensionat. Aquest tipus de 
nusos pot deixar de visualitzar-se en llistats de nusos i plànols. 

En cas de tindre un canvi de material a ambdós costats (canvi material) o estar en la confluència de tres o 
més trams (entroncament, derivacions, encreuament, ...), deixa de considerar-se un nus de transició, 
presentant-se amb la mateixa grandària, però en un altre to i amb un petit punt al seu interior. 

 

En el moment en que editem un nus, aquest passa a ser un nus de consum. Per nusos de consum poden 
definir-se: 

 

 Caudal consumit en el nus. Aquest pot introduir-se per cada hipòtesi de forma directa o be indicant 
el nombre d'unitats d'una determinada dotació. La última columna ens mostra el caudal total. 

 Cota del nus, és a dir, la cota de l'aresta inferior en la cara interior de les canonades en 
l'entroncament amb el nus. 

 Cota de rasant, en cas d'haver seleccionat la visualització de paràmetres d'excavació en la 
configuració general de dades. 

 Cota del terreny modificat, és a dir, el terreny des del qual s'inicia l'excavació, no del terreny verge. 
En cas d'haver seleccionat la visualització de paràmetres d'excavació en la configuració general de 
dades. 

 

També es pot canviar el tipus de nus per fer-lo nus de forniment. En aquest cas les dades sol.licitades són: 

 

 Nivell de depòsit, o el que és lo mateix, la pressió disponible en el nus de forniment. Aquest nivell 
pot especificar-se per cada combinació, de forma que poden simular-se diferents condicions de 
funcionament de la instal·lació per diferents altures de forniment. 

 Cota del nus, és a dir, la cota de l'aresta inferior en la cara interior de les canonades en 
l'entroncament amb el nus. 

 Cota de rasant, en cas d'haver seleccionat la visualització de paràmetres d'excavació en la 
configuració general de dades. 

 

 Cota del terreny modificat, és a dir, el terreny des del qual s'inicia l'excavació, no del terreny verge. 
En cas d'haver seleccionat la visualització de paràmetres d'excavació en la configuració general de 
dades. 

 

Es pot retornar un nus al seu estat original com a nus de transició, es a dir, amb consum 0 i característiques 
especials als llistats i plànols, però el programa determinarà si per la seva situació resulta un nus singular. 
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Edició d'elements: vàlvules i bombes 

 

Els elements tenen els següents paràmetres: 

 

 Nom de la vàlvula o altre tipus d'element que provoqui pèrdues localitzades o guanys en la 
instal·lació. 

 

Segons s'introdueixin vàlvules o bombes es necessitaran diferents paràmetres. 

Per a las vàlvules: 

 

 Coeficient adimensional K per a pèrdues locals. Depèn del tipus d'element que es tracte: corbes, 
colzes, tes o altres accessoris, vàlvules obertes o parcialment tancades Habitualment aquest terme 
de caiguda de pressió es mesura experimentalment i, sobre tot en el cas de les vàlvules depèn del 
disseny del fabricant. En taules anteriors s'han pogut veure alguns valors mitjos usuals. 
Generalment K disminueix a l'augmentar el diàmetre. 

Amb la següent fórmula s'obtindran les pèrdues de càrrega localitzades,  que substituint termes per 
que quedi de forma equivalent a Darcy-Weisbach és: 

 

 

Sent: 

 

· hp. Pèrdua de càrrega local (m.c.a.). 

· Q. Caudal que circula per la vàlvula (m3/s). 

· g. Acceleració de la gravedad (m/s2). 

· D. Diàmetre interior de la vàlvula (m) 

 

A falta de dades del fabricant, es pot fer ús de la següent taula de valors del coeficient adimensional 
de pèrdues per vàlvules en posició de obertura: 

 

· Vàlvules (obertes)    Coeficient Pèrdues 

· De bola     K = 0.1 t 

· Comporta     K = 0.1 - 0.3 

· Antirretorn     K = 1.0 

· De seient estàndar. Seient de fosa  K = 4.0 - 10.0 t 

· De seient estàndar. Seient de forja (petites) K = 5.0 - 13.0 

· De seient a 45º. Seient de fosa  K = 1.0 - 3.0 

· De seient en àngle. Seient de fosa  K = 2.0 - 5.0 

· De seient en àngle. Seient de forja (petites) K = 1.5 - 3.0 t 

 

· Papallona     K = 0.2 - 1.5 

· Diafragma     K = 2.0 - 3.5 

· De mascle o tap. Rectangular.   K = 0.3 - 0.5 t 

· De mascle o tap. Circular   K = 0.2 - 0.3 

 

Per l'augment de pèrdues en vàlvules parcialment obertes respecte al valor del coeficient en 
obertura total es poden agafar: 

 

 

Condició  Comporta  Esfera   Papallona 

Oberta      1.0      1.0       1.0 t 

Tancada 25 % 3.0 - 5.0  1.5 - 2.0  2.0 - 15.0 t 

         50 %  12 - 22  2.0 - 3.0      8 - 60 

   75 % 70 - 120  6.0 - 8.0   45 – 340 t 

 

 

 

 Tipus d'element. Segons el tipus d'element seleccionat es requereix els seus paràmetres específics 
per al càlcul. Les vàlvules es poden introduir de diversos tipus que atenent al mode en que realitzen 
la seva funció en el sistema, poden classificar-se en: 

 

· Vàlvula de regulació. És aquella que origina pèrdues de càrrega en la instal·lació per les seves 
posicions intermitges, amb objecte introduir una pèrdua de càrrega en la instal·lació, variant 
d'aquesta manera la distribució de pressions en la mateixa. També pot ser utilitzada com vàlvula 
tot/res. Es pot definir diversos graus d'obertura per cada combinació. Des del punt de vista 
constructiu, hi han diverses vàlvules que realitzen aquesta funció: de comporta, de papallona, de 
seient pla,.. per tant es requereixen les dades del fabricant del coeficient adimensional de pèrdues a 
vàlvula oberta i la taula de relació de les pèrdues amb el grau d'obertura d'esmentada vàlvula. 

 

· Vàlvula antirretorn o de retenció. Es tracta de la vàlvula que només permet el pas de l'aigua en 
un sentit. Les seves aplicacions poden ser múltiples: evitar recirculacions en un by-pass, 
independitzar zones de la instal·lació amb punts de subministre diferents, etc. El tipus de vàlvula 
que realitza aquesta funció constructivament és molt diferent a les anteriors, segons el disseny 
tindrà unes pèrdues de càrrega en el seu sentit de pas i un tancament ràpid front a la circulació de 
l'aigua en sentit contrari. Com a dada es requereix el coeficient de pèrdues a vàlvula oberta i el 
sentit en que s'ubica respecte a la canonada (d'origen a extrem). 

 

· Vàlvula de control de pressió. Aquesta és una vàlvula de regulació pilotada per pressió. 
Controlant la seva posició de tancament farà que, aigües abaix de la vàlvula, s'assoleixi la consigna 
de pressió establerta, sempre que la pressió aigües a dalt sigui superior a aquesta. Es poden definir 
diversos tarats de pressió per cada combinació. Si la instal·lació queda amb una pressió inferior a la 
consignada, només s'introduiran les pèrdues a vàlvula oberta. 

· Vàlvula de control de caudal. Aquesta vàlvula de regulació és de funcionament similar a la 
anterior, però la consigna és de caudal. Igualment, es poden definir diferents tarats de caudal per 
cada combinació i si el flux és menor o igual al consignat, només s'introduiran les pèrdues a vàlvula 
oberta. 

 

· Resta dels elements especials de la instal·lació (reduccions, colzes,...). Es poden considerar 
agrupats en un mateix tipus que únicament requereix el coeficient adimensional de pèrdues que 
vindrà donat en catàlegs dels fabricants. 

 

 Diàmetre interior de la vàlvula. Es pot utilitzar per defecte el de canonada en la que està instal·lat. 

 

 

Les bombes poden estar definides de dues maneres: 

 

 Per coeficients. On H ve donat en (mca) i el caudal Q que circula per la bomba en (m³/s). El primer 
coeficient de la corba de la bomba C representarà l'altura de la bomba a caudal nul i el segon terme 
que sempre serà negatiu representa la concavitat cap avall de la corba. 

 Per punts. Sota la llista de punts, el diàleg mostra la corba d'ajust realitzada pel mètode dels mínims 
quadrats. Els punts han d'introduir-se per ordre de caudals creixents i altures decreixents per a 
representar la corba de funcionament de la bomba. Si els paràmetres obtinguts de l'ajust de punts 
estiguessin fora dels límits normals, no es dibuixaria al gràfic la corba de la bomba. 
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 Si la bomba no s'ha col·locat amb el sentit d'impulsió correcte, ha de marcar la casella 'Està en 
contrasentit' per a que actuï correctament. 

 

 

ATENCIÓ: Si la vàlvula o bomba es troba en una canonada situada en un terreny inclinat, amb cotes als 
seus nusos diferents, l'altura piezométrica de l'element es calcula amb la pressió que arribi o amb la de tarat, 
més la seva cota de terreny real. Per tant, convé situar les vàlvules de control de pressió pròximes al punt de 
consum que vulgui controlar per a tenir altures piezométricas similars. Les bombes es solen instal·lar al punt 
més baix de la instal·lació per a evitar problemes de cebado. 

 

 

 

Viscositat cinemàtica de l'aigua 

 

Es detallen a continuació una sèrie de valors habituals per la viscositat cinemàtica de l'aigua a diferents 
temperatures. 

 

Viscositat cinemàtica 0ºC 10ºC 20ºC 40ºC 60ºC 80ºC 100ºC 

 

 

  x 1e-6 m2/s  1,79 1,31 1,01 0,658 0,478 0,366 0,295 

Gestions amb companyies 

S’ha contactat amb la companyia d’aigua Prodaisa, i resta pendent resposta per part de companya per tal de 
donar  la validació definitiva de la proposta de la nova xarxa d’aigua. 
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Annex 7. Xarxa de clavegueram  

 

El Carrer Girona té un pendent molt suau. 

Actualment la zona disposa d’una xarxa de clavegueram.  

Es tracta de construir una xarxa unitària tant per a la recollida de les aigües pluvials, mitjançant embornals, com 
la recollida d’aigües residuals de les edificacions. S’ha previst realitzar la connexió a la xarxa existent. 

Per a l’elecció del tipus d’elements a utilitzar s’han tingut en compte factors com: la prefabricació, la fàcil 
instal·lació, la facilitat i seguretat de la seva unió. 

 

ACTUACIÓ 

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per sobre del mínim establert, per tal d’evitar sedimentació, 
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, per a que no es produeixi erosió.  

Els pous seran prefabricats de polietilè, amb reforços multidireccionals per resistir l’esforç de càrregues pesades, 
i per garantir la màxima inalterabilitat vers la corrosió.  

El tub proposat és de PE i té la peculiaritat de no necessitar l’envolvent de formigó, de manera que el reblert es 
pot fer amb material procedent de la pròpia obra. El diàmetre seleccionat serà el suficient per tal de facilitar la 
neteja i la no obturació. 

Es considera una dotació de 200 l/hab·dia i 3 hab/parcel·la, per tal d’establir les aigües residuals, i com a regla 
general hem distanciat els embornals 30 m com a màxim. 

 

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE SANEJAMENT 

Les característiques dels embornals són: de 70x30 cm fins a 1,00 m d'alçària, prefabricada amb formigó, 
col·locada amb solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega 
de ruptura, segons plànols. 

El pou de registre serà prefabricat tipus Sanecor o similar de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera 
de formigó de 15 N/mm

2
 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con 

superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols. 

PREDIMENSIONAMENT 

Residuals 

La xarxa residual serà reparada en aquells punts on és necessari i que s’indica a l’informe adjunt. 

Càlculs clavegueram d’aigües pluvials 

Hipòtesi de partida 

En base a les prescripcions recollides a les DIRECTRIUS PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’OBRES 
BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ, del 16.2.2006 de l’Institut Català del Sòl , utilitzem pel càlcul el mètode racional 
adaptat a petites conques. 

El mètode racional es un model que té en compte l’àrea de la conca i la intensitat de precipitació, també 
considera el tipus de permeabilitat del terreny mitjançant el coeficient d’escorrentiu de la zona. 
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En una pluja ideal de duració indefinida, amb intensitat de pluja constant , el cabal Q en el punt de desguàs de la 
conca, anirà creixent fins arribar a una solució d’equilibri. En aquest moment, la intensitat de sortida d’aigua 
igualarà amb l’entrada i el cabal resultarà de la formula: 

                                 
AEQ 

 

Essent A la superfície total de la conca i E la intensitat de pluja neta. Si tota la superfície fos impermeable E es 
correspondria amb la intensitat total de pluja, en la realitat E és inferior a la intensitat I i la seva relació ve definida 
pel coeficient d’escorrentiu C, el cabal màxim d’equilibri valdrà per tant: 

                                      
AICQ 

  

Prenent com a unitats de treball  Q en m3/s , I en mm/h i A en Ha , la formula queda en la forma següent: 
Q=C·I·A/360. 

Intensitat màxima de pluja 

Per a determinar la intensitat màxima de pluja, hem considerat el període de retorn de 10 anys i les dades 
recollides a INUNCAT , calculades per l’Agencia Catalana de l’Aigua, corresponents al Vallès Occidental. D’acord 
amb els mapes referits la intensitat màxima oscil·la entre 100 i 110 mm/h . Pels càlculs hem considerat el valor 
de 110 mm/h. 

La intensitat es calcula mitjançant la següent fórmula: 

 

Essent: 

 

 

            Pd: precipitació màxima en 24 hores (mm) 

            Tc: temps de concentració (h) 

Temps de concentració 

El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l’inici de la pluja i l’establiment del cabal 
d’equilibri, depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l’aigua fins la sortida de la conca i de la velocitat que 
adquireix en la mateixa. 

En el nostre cas, estem dissenyant una xarxa de clavegueram complert , ja que tota l’aigua d’escorrentiu de 
l’àmbit del projecte serà recollida mitjançant canonades a través d’embornals, per conduir-la fins a un dipòsit de 
retenció. 

En base a la tipologia de la superfície d’urbanització considerem que el temps de concentració serà de 10 minuts. 

Coeficient d’escorrentiu 

Per als càlculs realitzats hem considerat un coeficient d’escorrentiu mitjà de 0.8, basat en la tipologia de terreny 
existent a l’àmbit de projecte. 

Superfícies de conques 

Les conques utilitzades per al càlcul de les superfícies d’escorrentiu apareixen reflectides en els plànols que 
s’adjunten . 

Han estat determinades utilitzant com a base l’aixecament taquimètric realitzat sobre la zona objecte d’estudi, a 
escala 1:1.000. Els límits han estat digitalitzats i posteriorment s’han calculat les àrees i longitud dels cursos. 

Cal esmentar que s’han diferenciat per al càlcul les aportacions d’aigua dins de cada conca de cara a 
dimensionar correctament el sistema de captació, evacuació i transport de l’escorrentiu superficial de cada cas 
en concret i per separat.  

Posteriorment, les diferents recollides de cadascuna de les conques es connecten allà on intersectin, mitjançant 
pous de registre i van donant lloc a canonades de major diàmetre, fins connectar a la xarxa de recollida existent. 

 

 

Càlcul de cabals 

Per al càlcul mecànic dels cabals s’ha emprat un full de càlcul que permet agilitzar l’operativa matemàtica (adjunt 
a l’annex). 

 

Predimensionament del sistema de conducció i captació 

Esquema de funcionament 

El funcionament del sistema de drenatge comprèn des de la captació fins el transport i l’abocament de 
l’escorrentiu superficial al sistema de recollida d’aigües existent, o el que és el mateix, a la xarxa de clavegueram 
actual. 

La captació es realitza en aquells punts on es produeix una acumulació d’aigües mitjançant els embornals. 

Posteriorment, els col·lectors soterrats condueixen l’aigua fins als pous corresponents i d’allà es porta al sistema 
d’evacuació existent mitjançant la nova xarxa dissenyada en el present projecte. 

Per al dimensionament de la xarxa s’han fet servir canonades de PEAD de diàmetre fins a 80 cm, considerant un 
màxim del 50% de secció plena i, a partir d’aquest, canonades de formigó ASTM classe III, amb un màxim del 
70% de la seva secció plena. 

Caracterització sistema de drenatge 

El drenatge dels vials i de les zones pavimentades de l’àmbit del projecte funciona per gravetat, és a dir, que és 
captada pels embornals i enviada cap a la xarxa de recollida d’aigües de clavegueram només fer efecte 
gravitatori. 

Per tal d’aconseguir aquest fi, s’han definit les seccions longitudinals i transversals de tot el projecte amb les 
pendents adequades, a fi de recollir l’escorrentiu de forma eficaç i conduir-lo amb suficient pendent cap els 
embornals de captació de cadascuna de les conques. 

Aquests embornals seran prefabricats en formigó i portaran una reixa de fosa abatible per facilitar les tasques de 
neteja. 

Un cop captada l’aigua als embornals, s’envia als pous mitjançant canalitzacions de PEAD de 315 mm de 
diàmetre. 

S’ubicaran pous de registre cada 50 metres, ja que les conques tenen un caràcter eminentment longitudinal, i així 
permetre les oportunes tasques de neteja i manteniment. La separació entre embornals depèn dels cabals que 
hagin de recollir cadascun d’ells, però no excedeix en cap cas els 30 m. 

Dimensionament 

El dimensionament hidràulic dels elements de drenatge s’ha realitzat seguint els mètodes indicats a la 
“Instrucción 5.2-IC”. 

Les hipòtesis tingudes en compte per a realitzar aquest càlcul, són les següents: 

Secció: circular (diàmetre) 

Pendent: les pendents màximes s’han limitat de tal manera que les velocitats no puguin superar els 6 m/s, 
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per a evitar danys d’importància per erosió a la superfície del conducte. No es recomana dimensionar 

l’obra per a velocitats baixes degut a l’arrossegament de matèries en suspensió, doncs s’ha d’evitar el 

risc d’aterrament. 

Es considera un ompliment màxim dels tubs i embornals equivalent al 50 o el 75% de la seva capacitat, en 

funció del material, sempre i quan compleixin les condicions de desguàs esperades, quedant la resta 

dels mateixos com a resguard o factor de seguretat aplicable davant dels possibles episodis pluvials de 

període de retorn superiors als de càlcul que es puguin donar a la zona d’estudi. 

Capacitat hidràulica calculada mitjançant la fórmula de Manning-Strickler. 

La formulació a aplicar és la coneguda fórmula de Manning: 

 

AVQ

iRh
n

V



 2
1

3/2)(
1

 (7.1) 

on: 

Q(m
3
/s)  Cabal. 

n  Coeficient de rugositat de Manning (K=1/n, en m
1/3

/s), donat per la Taula 18. 

Rh(m)  Radi hidràulic, igual al coeficient entre l’àrea del flux i el perímetre mullat 

i (tant per u) Pendent de la línia d’energia. On el règim pot considerar-se uniforme, es pren igual a la 
pendent longitudinal de l’element. 

A(m
2
)  Àrea del flux. 

V(m/s)  Velocitat mitja del corrent. 

 

Per qüestions de manteniment el diàmetre mínim de canonada a considerar serà de 500 mm de DN. 

Considerant el valor més elevat, és a dir, 55 habitatges, obtenim un Qmàx horari per edifici de 4.400 litres/hora, el 

que representa un volum de 1,22 l/s. 

Utilitzant la fórmula de Manning, obtenim que pel tub de diàmetre 315, amb una taxa d’ocupació de secció del 

50%, té una capacitat de 124l/s. 

Per tant amb el diàmetre previst es compleixen les condicions de desguàs. 

 

 

 

 

 

 

 

Llistat general de la instal.lació 

Nom de l'Obra: Pluvial carrer Girona Data:30/11/10 

 

1. Descripció de la xarxa de saneajment 

- Títol: Pluvial carrer Girona 
  
  
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació, incrustacions i estancament, i per 
sota del màxim, perquè no es produeixi erosió. 
  

2. Descripció dels materials empleats 

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són: 
A 4000 TUB HDPE - Coeficient de Manning: 0.00900 

Descripció Geometria Dimensió Diàmetres 

mm 

DN400 Circular Diàmetre 365.8 

DN500 Circular Diàmetre 457.4 
 
  
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i superi la velocitat mínima 
establertes pel càlcul. 
  

3. Descripció de terrenys 

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació. 

Descripció Llit 

cm 

Rebliment 

cm 

Ample mínim 

cm 

Distància lateral 

cm 

Talús 

Terrenys cohesius 20 20 70 25 1/3 
 

4. Formulació 

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

 n 

 
 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

 n 

 
on: 
 

 Q és el cabal en m3/s 

 v és la velocitat del fluid en m/s 

 A és la secció de la làmina de fluid (m2). 

 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 

 So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció). 

 n és el coeficient de Manning. 
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5. Combinacions 

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat ponderant els valors consignats 
per cada hipótesis. 
  

Combinació Hipòtesis 

Vials 

Hipòtesis 

Vivendes 

Hipòtesis 

Zones verdes i equipaments 

pluvials 1.00 1.00 1.00 
 
  

6. Resultats 

6.1 Llistat de nusos 

Combinació: pluvials 

Nus Cota 

m 

Prof. Pou 

m 

Cabal sim. 

l/s 

Coment. 

PS1 221.56 1.37 27.07   

PS2 220.80 1.44 28.99   

PS3 219.10 1.49 92.01   

PS4 217.40 1.53 62.86   

PS5 215.70 1.58 110.32   

PS6 213.90 1.53 84.20   

PS7 212.00 1.47 83.78   

PS8 210.25 1.46 172.18   

PS9 208.60 1.56 71.88   

PS10 207.25 1.71 55.87   

SM1 207.07 1.77 789.16   
 
  

6.2 Llistat de trams 

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial. 
Combinació: pluvials 

Inici Final Longitut 

m 

Diàmetres 

mm 

Pendent 

% 

Cabal 

l/s 

Calat 

mm 

Velocitat 

m/s 

Coment. 

PS1 PS2 27.70 DN400 3.00 27.07 63.64 2.21 Vel.mín. 

PS2 PS3 50.00 DN400 3.50 56.06 87.83 2.89   

PS3 PS4 49.93 DN400 3.50 148.07 145.59 3.80   

PS4 PS5 49.91 DN400 3.50 210.93 177.64 4.17   

PS5 PS6 49.97 DN400 3.50 321.25 230.79 4.60   

PS6 PS7 49.59 DN400 3.50 405.46 275.00 4.78   

PS7 PS8 49.63 DN500 3.50 489.23 257.47 5.13   

PS8 PS9 50.00 DN500 3.50 661.42 315.74 5.47 Vel.màx. 

PS9 PS10 50.00 DN500 3.00 733.30 368.55 5.17   

PS10 SM1 7.90 DN500 3.00 789.16 406.18 5.12   
 
  

7. Envolvent 

S'indiquen els màxims dels valors absoluts. 
Envolvent de màxims 

Inici Final Longitut 

m 

Diàmetres 

mm 

Pendent 

% 

Cabal 

l/s 

Calat 

mm 

Velocitat 

m/s 

PS1 PS2 27.70 DN400 3.00 27.07 63.64 2.21 

PS2 PS3 50.00 DN400 3.50 56.06 87.83 2.89 

PS3 PS4 49.93 DN400 3.50 148.07 145.59 3.80 

PS4 PS5 49.91 DN400 3.50 210.93 177.64 4.17 

PS5 PS6 49.97 DN400 3.50 321.25 230.79 4.60 

PS6 PS7 49.59 DN400 3.50 405.46 275.00 4.78 

PS7 PS8 49.63 DN500 3.50 489.23 257.47 5.13 

PS8 PS9 50.00 DN500 3.50 661.42 315.74 5.47 

PS9 PS10 50.00 DN500 3.00 733.30 368.55 5.17 

PS10 SM1 7.90 DN500 3.00 789.16 406.18 5.12 
 
  
S'indiquen els mínims dels valors absoluts. 

Envolvent de mínims 

Inici Final Longitut 

m 

Diàmetres 

mm 

Pendent 

% 

Cabal 

l/s 

Calat 

mm 

Velocitat 

m/s 

PS1 PS2 27.70 DN400 3.00 27.07 63.64 2.21 

PS2 PS3 50.00 DN400 3.50 56.06 87.83 2.89 

PS3 PS4 49.93 DN400 3.50 148.07 145.59 3.80 

PS4 PS5 49.91 DN400 3.50 210.93 177.64 4.17 

PS5 PS6 49.97 DN400 3.50 321.25 230.79 4.60 

PS6 PS7 49.59 DN400 3.50 405.46 275.00 4.78 

PS7 PS8 49.63 DN500 3.50 489.23 257.47 5.13 

PS8 PS9 50.00 DN500 3.50 661.42 315.74 5.47 

PS9 PS10 50.00 DN500 3.00 733.30 368.55 5.17 

PS10 SM1 7.90 DN500 3.00 789.16 406.18 5.12 
 

8. Amidament 

A continuació es detallen les longituts totals dels materials utilitzats en la instal.lació. 
  

A 4000 TUB HDPE  

Descripció Longitut 

m 

DN400 277.10 

DN500 157.53 
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9. Amidament excavació 

Els volums de terra remoguts per a l'execució de l'obra són: 

Descripció Volum 

m3 

Vol. arenes 

m3 

Vol. barreja de riu 

m3 

Terrenys cohesius 1124.78 363.82 705.96 

Total 1124.78 363.82 705.96 
 
  

Volum de terres per trams 

Inici Final Terreny 

Inici 

m 

Terreny 

Final 

m 

Longitut 

  

m 

Prof. 

Inici 

m 

Prof. 

Final 

m 

Ample 

fons 

cm 

Talús Volum 

m3 

Vol. 

arenes 

m3 

Vol. 

barreja 

de riu 

m3 

Superfície 

paviment 

m2 

PS1 PS2 221.56 220.80 27.70 1.37 1.44 90.00 1/3 63.59 21.59 39.09 54.50 

PS2 PS3 220.80 219.10 50.00 1.44 1.49 90.00 1/3 120.79 38.98 76.56 100.39 

PS3 PS4 219.10 217.40 49.93 1.49 1.53 90.00 1/3 125.57 38.93 81.40 101.88 

PS4 PS5 217.40 215.70 49.91 1.53 1.58 90.00 1/3 130.35 38.91 86.20 103.40 

PS5 PS6 215.70 213.90 49.97 1.58 1.53 90.00 1/3 130.29 38.96 86.08 103.45 

PS6 PS7 213.90 212.00 49.59 1.53 1.37 90.00 1/3 118.47 38.66 74.59 99.12 

PS7 PS8 212.00 210.25 49.63 1.47 1.46 100.00 1/3 128.38 46.56 73.66 104.68 

PS8 PS9 210.25 208.60 50.00 1.46 1.56 100.00 1/3 134.24 46.91 79.12 107.00 

PS9 PS10 208.60 207.25 50.00 1.56 1.71 100.00 1/3 147.89 46.91 92.76 111.17 

PS10 SM1 207.25 207.07 7.90 1.71 1.77 100.00 1/3 25.21 7.41 16.50 18.11 
 
  

Nombre de pous per profunditats 

Profunditat 

m 

Nombre de pous 

1.37 1 

1.44 1 

1.49 1 

1.53 2 

1.58 1 

1.47 1 

1.46 1 

1.56 1 

1.71 1 

1.77 1 

Total 11 

Informe de l’estat de la xarxa de clavegueram residual i actuacions a fer: 
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Annex 8. Xarxa elèctrica  
 

Instal·lació de mitja tensió. 

Es previst la substitució de la xarxa aèria per una xarxa soterrada al pas pel carrer Girona. Les xarxes 

de tensió mitjana i baixa tensió, han estat projectades segons el Reglament Elèctric de BT i normes 

tècniques particulars de la companyia subministradora, AGRI ENERGIA.  

La xarxa serà soterrada amb conductor protegit d’acord amb normativa de la companyia de 

3x240+1x150 mm2. 

Es preveu la col·locació dels armaris de connexions dobles d’acord amb l’estudi de companyia. 

No és previst un augment de potència per aquest carrer, i no es preveu la col·locació de cap nou 

centre de transformació. 

Un cop posades en funcionament la nova xarxa i les connexions existents es desmuntarà la xarxa 

existent de BT. 

 

Instal·lació de baixa tensió. 

Per al càlcul de les línies es considerarà d’intensitat consumida a partir de les potències, tenint en 

compte que la caiguda de tensió ha de ser menor del 3% per l’enllumenat i del 5% per als altres 

circuits.  

La tensió de distribució és de 220 V per a circuits monofàsics i 400 V per a trifàsics. Obtenim en el cas 

trifàsic: 

Intensitat, 
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I per a circuits monofàsics: 

Intensitat, 
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on: P  potència [kVA]  

V  tensió de baixa tensió [kV]  

  I  intensitat de baixa tensió [A] 

Cos   factor de potència 

S   secció del cable 

L  longitud del cable 

  resistivitat del conductor 

La secció del neutre serà la mateixa que la de fase, aquest reforç es degut a les possibles puntes en 
los retorns pels Harmònics. 

Amb l’aplicació d’aquestes fórmules per a cada circuit i els corresponents coeficients de seguretat, 
d’acord amb el R.E.B.T arribem a obtenir els càlculs dels valors que hem d’aplicar a les seccions dels 
cables. 

Gestions amb companyies. 

 
La proposta tècnica i el pressupost han sigut facilitades per la companyia AGRI-ENERGIA. 
S’adjunta la proposta facilitada per la companyia. 
 
 
  CosV

P
I
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Data: 11/10/2010

ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ D'UNES 
SERVITUDS DE LINIA AERIA DE BAIXA TENSIO AL CARRER GIRONA DE 
MAIA DE MONTCAL.

Núm. Expedient: 0039/201078 10/Núm. Estudi:
Peticionari: Arquitecte - Jordi Riopedre Roman

CONDICIONS GENERALS

El peticionari podrà realitzar la instal·lació objecte d'aquest estudi tècnic-econòmic per mediació d'un 
instal·lador que disposi de la qualificació reglamentariament establerta. 
La instal·lació s'executarà segons projecte o estudi tècnic facilitat per Agri-Energia Electrica, SA i 
abans de la se seva connexió es procedirà a la cessió corresponent, adjuntant tots els documents 
que acreditin l'obtenció d'autoritzacions tant de particulars com d'entitats.

-

Qualsevol variació del projecte, donarà lloc a la revisió d'aquest estudi tècnic-econòmic.-
Les condicions econòmiques d'aquest estudi tenen una validesa de tres mesos. Passat aquest 
termini, s'hauran d'actualitzar.

-

Cap de les partides que conformen aquest pressupost poden ser excloses, ja que resulten 
indispensables per a la posta en servei de la instal·lació. 
Les partides marcades amb  ' * '  han de ser realitzades per la companyia distribuïdora amb despeses 
a càrrec del promotor o en el seu cas l'adjudicatari de l'obra.

-

La realització dels treballs, queda supeditada a l'obtenció dels permisos i autoritzacions necessaris 
per a la construcció.

-

No estan inclosos en aquest estudi tècnic econòmic, i seran a càrrec del peticionari, els pagaments de 
les compensacions a particulars per la obtenció de permisos, així com les taxes i pagaments que 
resultin de la obtenció dels permisos oficials.

-

Una vegada finalitzada l'obra Agri-Energia Elèctrica, SA es reserva el dret de demanar la obertura de 
cales per a comprovació de l'estat de les instal·lacions.

-

En cas de que l'obra es realitzi en vials públics caldrà aplicar, abans d'iniciar l'obra, l'Ordre TIC 
341/2003 de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a control d'afectacions de xarxes elèctriques 
subterrànies.

-

És imprescindible la celebració d'un conveni entre el promotor i Agri-Energia Electrica, SA abans de 
l'inici de les obres. La no realització d'aquest comportarà la no acceptació / connexió de la instal·lació.

-

No està inclosa en aquest estudi tècnic econòmic l'obra civil necessària per la realització de l'obra. 
Aquesta serà enterament a càrrec del peticionari. També seran al seu càrrec la petició de llicencia i 
els tràmits pertinents per aconseguir-la.  Si per necessitats de l'obra fos indispensable la intervenció 
dels operaris d'Agri-Energia Electrica,S.A. com a ajuda, no havent estat prevista, els costos seran a 
càrrec del peticionari i facturats a aquest.

-

En el pressupost està valorat l'IVA corresponent al moment de la seva realització. Alhora de realitzar 
la factura s'aplicarà el tipus d'IVA aplicable en el moment en què l'operació s'entengui realitzada 
segons la normativa vigent.

-
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CONDICIONS ECONOMIQUES

Els imports facilitats corresponen a preus unitaris i els amidaments són aproximats i extrets de la 
documentació que ens ha estat lliurada. Això pot comportar una variació de l'import final en funció de 
les unitats d'obra realment executades.

-

Les despeses derivades de la instal·lació i funcionament de grups generadors autònoms a petició 
d'altres clients afectats pel descàrrec de les instal·lacions, en cas de presentar-se la necessitat, serà a 
càrrec del peticionari i es facturarà com a complement del present estudi tècnic-econòmic.

-

CONDICIONS OBRA CIVIL

Les cales de localització o treballs en proximitat (< 50 Cm), de línies elèctriques soterrades existents 
es faran manualment.

-

Dimensions excavació en terrer i sota vorera per BT: Excavació, de dimensions generals 0,75 x 0,60 
mts., sorra (segons qualitat més endavant definida), (10cm. Sota els cables i 20 cm sobre els cables), 
placa de PVC de protecció homologada, cinta de senyalització de PVC 20 Cm per sota la cota final de 
superfície, reomplert i compactació.

-

Dimensions excavació en encreuament de vials per a línies BT: Obertura i tancament de rasa en vial, 
inclosa excavació, de dimensions generals 0,90 x 0,40 mts., un tub de PVC coarrugat amb doble capa 
de 160mm de diàmetre per cada línia BT i un de reserva, 15 Cm de formigó, cinta de senyalització de 
PVC, i reomplert fins sota paviment amb formigó. Acabat amb asfalt en calent.

-

Disposició dels serveis:
- Cal respectar les distancies mínimes respecte a d'altres serveis d'acord amb el que dicta el 
DECRET 196/1992 de 4 d'Agost GEN.CATALUNYA:
a) Separació mínima a altres conductors de línies elèctriques AT o BT: 25 Cm.
b) Separació mínima amb altres serveis (entre conductor i servei): 20 Cm.
c) En cas de paral·lelismes o encreuaments deguts a connexions de servei, l'anterior distància 
s'augmentarà a un mínim de 30 Cm.

- Els conductors es mantindran en tot el seu traçat per sota de 60Cm de fondaria en voreres i 80Cm 
en vials. En cas d'impossibilitat de mantenir les profunditats caldrà posar-ho en coneixement de la 
companyia per analitzar les possibles solucions.

-

Qualitat de la sorra: Serà fina, d'aparença homogènia, del tipus paleteria amb un gra màxim de 3mm 
de diàmetre sense cantells punxeguts.

-

Avisos durant l'obra:
L'empresa executora de l'obra haurà d'avisar a Agri-Energia Elèctrica, SA per l'aixecament de plànols:
a) Amb rasa oberta, abans d'estendre la sorra i els conductors.
b) Amb els conductors estesos i abans de tapar la rasa.

-

TOTS AQUESTS CONDICIONANTS HAN DE SER INCLOSOS EN EL PLEC DE CONDICIONS DEL 
PROJECTE D'EXECUCIÓ A FI I EFECTE QUE SE'N DONI TRASLLAT A L'EMPRESA EXECUTORA 
PEL SEU COMPLIMENT

-
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Treballs d’excavació per a cimentacions de suports: 
*Suports de Formigó: Els pous de cimentació seran d’unes dimensions màximes de 2,00m de 
fondària i 1,20m de costat (a determinar per la companyia). La secció serà quadrada amb parets 
verticals i s’omplirà amb formigó de qualitat HA-25(IIa). Els suports es mantindran uns 20Cm del fons 
del forat i es mantindran atirantats durant un mínim de 72 hores abans de sotmetre’ls a esforços 
mecànics.
*Suports metàl·lics: Els pous de cimentació seran d’unes dimensions màximes de 2,85m de fondària i 
1,90m de costat (a determinar per la companyia). La secció serà quadrada amb parets verticals i 
s’omplirà amb formigó de qualitat HA-25(IIa). Els suports es mantindran uns 30Cm del fons del forat i 
es mantindran atirantats durant un mínim de 72 hores abans de sotmetre’ls a esforços mecànics.
*Suports de fusta: Les excavacions seran de forma cilíndrica d’uns 40 Cm de diàmetre i una fondària 
màxima de 1,70m. Es col·locarà el suport i seguidament una corona de pedres en el perímetre de la 
seva base, s’omplirà alternativament de terra de la mateixa excavació i altres corones de pedres. 
Finalment es reomplirà fins a la superfície. En cap cas es cimentaran.

-

CONDICIONS A LA CONNEXIÓ

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, SA ES RESERVA EL DRET A LA NO CONNEXIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS REALITZADES EN ELS SEGÜENTS SUPOSITS:
1) Existencia de deutes amb la Companyia Distribuïdora o manca de pagament dels drets de 
supervisió previstos en l'article 10.1.c del RD222/2008.
2) Cas de que les instal·lacions realitzades per tercers no presentin les condicions reglamentaries o 
de seguretat exigibles, o no estiguin finalitzades.
3) Cas de no disposar de tota la documentació necessària per poder-ne demanar l'autorització 
administrativa.

-

INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DISTRIBUCIÓ/GENERAL DE PROTECCIÓ:
1) Tots els conductors, inclòs el neutre es connectaran amb terminals, recoberts d'aïllant termo-
retràctil.
2) La línia d'entrada es connectarà a les pletines posteriors. Línies que en deriven sortiran de bases 
de fusibles.
3) Tots els elements de connexió de la caixa estaran correctament apretats.
4) El neutre es connectarà a terra mitjançant conductor de 50mm2 Cu / 0,6/1Kv i una piqueta, 
connectats amb terminal premsat / grapa metàl·lica SIMEL GPT-16 o equivalent.
5) Les caixes es muntaran en zocals de formigó adequats o bé s'encastaran en obra. La part inferior 
restarà a una alçada mínima de 60 cm del terra.

-

VALORACIÓ ECONÒMICA

LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ SUBTERRANIA

Caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555,014 muntada en sòcol de formigó, connexionat a 
terra del neture amb conductor aïllat 0,6/1Kv de 50 mm2 i pica de 2mts. I 300 micres (La 
connexió del terra a la caixa, mitjançant terminal premsat), instal·lació i connexió (inclosos els 
terminals bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil en els quatre conductors de cada línia.

16 464,59 €

1

x 7.433,44 €=Ut /Ut
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Connexió de conductors de línia de 4x240mm2 a caixa de distribució o Centre Transformador 
mitjançant terminal bimetàl·lic amb recobriment aïllant tipus termo-retractil en els quatre 
conductors de la línia. Subministrament i muntatge. (Fins a 10 unitats)

2 97,22 €

2

x 194,44 €=Ut /Ut

Línia de baixa tensió de 4x240 mm2 Al 0'6/1 KV, subministrament i col·locació dels conductors.

1076 19,29 €

3

x 20.756,04 €=Ml /Ml

Realització d'entroncament Baixa Tensió sense cata

3 335,93 €

4

x 1.007,79 €=Ut /Ut

Terminacions exteriors amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents

5 417,17 €

5

x 2.085,85 €=Ut /Ut

LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ AERIA

Amarrament neutre fiador

4 51,60 €

6

x 206,40 €=Ut /Ut

Doble amarrament Neutre fiador per trenat BT

2 66,96 €

7

x 133,92 €=Ut /Ut

Linia B.T Trenada Rz-150 Tensada

70 17,37 €

8

x 1.215,90 €=Ml /Ml

Suport de formigó de 9 m alçada 1000Kgrs esforç. Baixa tensió, en terrer

2 1.186,82 €

9

x 2.373,64 €=Ut /Ut

Linia B.T Trenada Rz-50 Tensada

155 11,11 €

10

x 1.722,05 €=Ml /Ml

Suport de formigó de 9 m alçada 630Kgrs esforç. Baixa tensió, en terrer.

2 1.123,04 €

11

x 2.246,08 €=Ut /Ut

Suport de fusta 9 m . Baixa tensió, en terrer.

2 279,74 €

12

x 559,48 €=Ut /Ut

REFORMES CENTRE TRANSFORMADOR

Reforma de la caseta del Centre transformador consistents en l'obra civil necessaria per la 
modificació de les entrades de cables existents o, obertura de noves.

1 1.390,07 €

13

x 1.390,07 €=Ut /Ut

Ampliació per quadre de Baixa Tensió tipus UNESA amb 4 sortides de 400 Amp. Subministre i 
instal·lació.

1 1.308,41 €

14

x 1.308,41 €=Ut /Ut

DESMUNTATGES

Desmuntatge de Linia de baixa tensio, inclosos suports i transport restes a abocador.

1 2.615,01 €

15

x 2.615,01 €=Ut /Ut

Pàgina 4 de 5Registre Mercantil de Girona: Tom 819, Foli 125, del FULL NÚM. GI-15632, INSCRIPCIÓ 1a. SOCIETAT UNIPERSONAL - CIF. A-17448358



Carrer Girona, 155   17820  BANYOLES
Tel. 972 58 00 58       Fax  972 58 17 97
e-mail:        comercial@agrienergia.com
w e b:  w w w . a g r i e n e r g i a . c o m

PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA

Projecte de legalizació, posta en servei de la instal·lació elèctrica.

1 2.509,65 €

16

x 2.509,65 €=Ut

*
/Ut

Pla de Seguretat

1 356,29 €

17

x 356,29 €=Ut /Ut

TREBALL COMPLEMANTARIS DE POSTA EN MARXA

Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat final de les instal·lacions.

1 395,21 €

18

x 395,21 €=Ut

*
/Ut

Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil. 
Comprovació de trams individuals entre caixes. Comprovació embornament conductors i posta 
a terra.

19 58,26 €

19

x 1.106,94 €=Ut

*

/Ut

Descàrrec d'instal·lacions de BT per a la connexió de la nova instal·lació de BT interior o 
exterior del C.T

2 214,04 €

20

x 428,08 €=Ut

*

/Ut

Nova línia d'enllaç "escomesa" entre caixa de companyia i caixa comptador del client. 
Comptador instal.lat a l'inerior de la finca.

13 356,29 €

21

x 4.631,77 €=Ut

*

/Ut

Nova línia d'enllaç "escomesa" entre caixa de companyia i caixa comptador del client. 
Comptador ja instal.lat a la valla perimetral de la finca.

5 142,52 €

22

x 712,60 €=Ut

*

/Ut

TOTAL: 56.496,84 €

1.107,78 €

Posicions corresponents als treballs en xarxa, i supervisió a realitzar per Agri-Energia 
Electrica,S.A. a càrrec del peticionari.

Seguiment de l'obra.

*

P   *

1 1.107,78 €Ut. x =

IVA: 10.169,43 €

TOTAL: 66.666,27 €

18,00%

/Ut
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Annex 9. Xarxa enllumenat públic 

 

En aquest annex, es determinarà la separació entre punts de llum, la seva alçada d’instal·lació, el 

tipus de font lluminosa (làmpada), la seva potència unitària y en conseqüència els càlculs elèctrics de 

la xarxa d’alimentació. 

En el capítol de càlculs es desenvoluparan amb detall tots els aspectes tècnics partint d’unes dades 

fixes, imposats per la pròpia configuració geomètrica de la zona a il·luminar i altres marcats per un 

criteri estàndard de bona pràctica en l’enllumenat públic, com són: 

nivell de la il·luminància en servei 

uniformitats de la il·luminància 

tipus i potència de la font de llum 

alçada de columna o bàcul, així com la seva reculada i inclinació  

situació y disposició dels punts de llum 

tipus de lluminària 

NIVELL MIG EN SERVEI I UNIFORMITATS DE LLUMINÀNCIA 

Dins de l’enllumenat públic viari, s’estableix un criteri de càlcul on tots els paràmetres estan en funció 

de la tasca visual desenvolupada pel conductor. És per aquest motiu que s’estudia la instal·lació amb 

el propòsit exclusiu d’afavorir la construcció i la percepció de qualsevol obstacle accidental que 

pogués irrompre en ella, ja siguin vianants, vehicles o altra tipus d’elements. 

Segons els criteris establerts per l’Incasòl, el nivell d'il·luminació dels diferents espais públics seran 

conforme a la taula. Els valors d'il·luminància es consideren màxims i els d'uniformitat mitjana mínims: 
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El nivell mig de servei considerat correspon al règim de funcionament a llarg termini, que són força 

diferents de les condicions de nova instal·lació. Això és degut a que tant els elements actius de la 

lluminària com la pròpia làmpada, van perdent característiques inicials per embrutiment y depreciació 

del flux, motiu pel qual es considera un coeficient de manteniment de la instal·lació que pren un valor 

numèric d’acord a les característiques de la zona i al tipus de lluminària a muntar. 

Per tant, es sobredimensiona la instal·lació en origen de forma de la següent forma: 

 Ems = Em x fm 

essent:  

 Ems = il·luminància mitja de servei 

 Em  = il·luminància mitja inicial (instal·lació nova) 

 Fm = factor de manteniment de la instal·lació 

TIPUS I POTENCIA DE LA FONT LLUMINOSA 
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Per determinar el tipus de font de llum, s’hauran de considerar quatre factors: 

- eficàcia lluminosa 

- vida útil 

- cromaticitat 

- cost de la font de llum 

Segons les especificacions per part de l’Ajuntament de Maià de Montcal, s’ha escollit làmpades de 

Vapor de Sodi a Alta Pressió (V.S.A.P.).  

A més, tenint en compte la superfície a il·luminar i l’alçada de muntatge, s’ha seleccionat la potència 

de manera que només fos necessari un número racional de unitats de llum, i conseqüentment una 

instal·lació elèctrica prou senzilla. 

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

Característiques generals de la làmpada 

La làmpada serà de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP): 

El tipus escollit serà Philips o equivalent, de manera que s’asseguri el màxim rendiment i durabilitat. 

Equips elèctrics associats 

- balast o estabilitzador de corrent en la làmpada durant el seu funcionament 

 - condensador que compensarà el factor de potència del conjunt 

 - arrencador automàtic que permetrà l’encesa de la làmpada 

Bàculs i columnes 

Els suports seran columnes de ferro galvanitzat tipus Nicholson o troncocònica amb la possibilitat 

d’incorporar un braç en la seva part superior. 

L’alçada de les columnes serà de 4 m i es disposaran en planta segons s’obtingui una uniformitat i 

una il·luminància òptimes. 

Lluminària 

La lluminària seleccionada serà tipus: 

Lluminària, ARAMIS de PHILIPS. 

Totes les lluminàries poden ser models d’altres marques sempre i quan cumpleixin les mateixes 

especificacions tècniques que les escollides. 

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I INSTAL·LACIÓ 

L’alimentació d’energia es realitzarà mitjançant caixes de protecció general (C.G.P.) on existeix la 

possibilitat real d’efectuar les connexions a les escomeses i de instal·lar les proteccions i comptadors 

del quadre de comandament i control. 

Així doncs la distribució de l’alimentació es fa mitjançant l’estesa de diferents línies principals amb les 

seves respectives ramificacions. Cada ramificació portarà un pericó de connexions convenientment 

col·locat a la vorera, com així totes les lluminàries tindran el respectiu pericó de connexió. 

El sistema de cables elèctrics consta d’un sol cable trifàsic amb neutre i terra, i la corresponent 

posada a terra mitjançant un cable de coure nu que uneix les carcasses metàl·liques dels elements 

d´enllumenat a la presa de terra corresponent configurada per piquetes d´acer amb cobertura de 

coure clavades al terra. 

La instal·lació, es realitzarà mitjançant conductors de coure multipolars per a un tensió assignada de 

0,6/1 kV. Aquests conductors aniran disposats a l’interior d’un tub corrugat de polietilè, de 75 mm de 

diàmetre nominal per a les columnes de 4.5 m, de 90 mm de diàmetre nominal per a les columnes de 

9 i 10 m, i de 160 mm de diàmetre nominal per als encreuaments, aïllant i no propagador de la flama, 

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització 

soterrada.  El tipus de conductor serà RVK 0,6/1 kV. 

Es disposarà d’un comptador d’energia electrònic multifunció per poder canviar fàcilment de tarifa. 

S’instal·larà un sistema de telegestió de comandament i control centralitzat, Urbilux d'Arelsa o 

Orbicom-Noditel d'Orbis, que permetrà la supervisió i registre dels paràmetres elèctrics de la 

instal·lació, tensió, intensitat, potència activa, potència reactiva, factor de potència i consum d'energia, 

el qual permetrà la generació d'alarmes en cas de fallada de línia, sobretensions, subtensions i altres. 

Mitjançant un programa informàtic de telegestió, es prendran les dades de forma automàtica 

mitjançant ràdios o mòdems GSM, es recollirà la informació, la processarà i la subministrarà a l'usuari 

permetent el control de les instal·lacions.  

També s’instal·laran estabilitzadors reductors de tensió estàtics que actuen de forma independent 

sobre cada una de les fases de la xarxa, Aresat d'Arelsa o Esdoni d'Orbis. El rendiment mínim serà 

del 95%. 

Els quadres elèctrics estaran dins d’armaris d’acer inoxidable pintats de 2 mm de gruix com a mínim. 

El rellotge serà astronòmic tipus Urbilux d'Arelsa o Data Astro d'Orbis. 

Es preveu la instal·lació d’armaris amb CGP per a possibles instal·lacions provisionals de festes, 

enllumenats de Nadal, etc. 

CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Pel càlcul de cadascuna de les línies de la instal·lació s’ha tingut en compte la compensació de les 

càrregues de les línies, així com el dimensionament dels conductors per calentament i per caiguda de 

tensió. 
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Càlcul de la potència 

Pel càlcul de la potència a cada línia, es sumaran les potències de cada receptor connectat. 

Bombetes o tubs de descàrrega 

Pel càlcul de la potència a línies d’enllumenat amb bombetes de descàrrega s’augmentarà la potència 

en un 180%, d’acord amb la instrucció complementària ITC-BT-09. 

Línies trifàsiques 

Per calcular la intensitat s’ha utilitzat la fórmula següent: 

  P = 3.U.I.cos fi 

Essent: 

U = Tensió de servei en V. 

I = Intensitat en A. 

Cos fi = Factor de potència. 

On: 

  I = P/(3.U.I.cos fi) 

Caiguda de tensió 

La caiguda de tensió entre fases es calcularà per la fórmula: 

 

   

 

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt, serà menor o igual al 

3%, d’acord amb la instrucció complementaria ITC-BT-09. 

Per determinar la caiguda de tensió, s’ha adoptat la hipòtesis de la suma de càrregues disposades 

des de l’origen de la línia. 

Taules resum de càlcul de línies: 

Quadre 1 circuit 1 

 

FONAMENTACIÓ DELS PUNTS DE LLUM 

No es considera necessari adjuntar els càlculs justificatius de la resistència mecànica de les 

columnes, donat que els fabricants les tenen homologades per Indústria.  

Així doncs les hipòtesis emprades en el càlcul de la fonamentació, deriven de les considerades per 

normes tecnològiques (NTE). Tenint en compte que les dimensions A i B del dau de la cimentació i la 

longitud L del pern de ancoratge estan en funció de l’alçada H del punt de llum. 

 

H en m A x A x B en m L en mm 

8 0.80 x 0.80 x 1.00 500 

 

 

CÀLCULS LUMÍNICS: 

-- 
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Annex 10. Xarxa de telecomunicacions. 

 

Es previst la substitució de la xarxa aèria de telefonia per una xarxa soterrada al pas pel carrer 

Girona. La xarxa ha estat projectada segons indicacions de la companyia propietària de les línies 

actuals, TELEFONICA S.A.  
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Annex 11. Senyalització i semaforització. 

 

1. SENYALITZACIÓ 

 

1.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Criteris generals 

La senyalització s’ha efectuat d’acord amb les Normes del “Ministerio de Fomento” donades per la 

“Dirección General de Carreteras: Orden Circular del 28 de diciembre de 1999” per la que s’aprova la 

norma 8.1 IC. Señalización Vertical. Igualment s’ha adaptat la nomenclatura de senyals que és vigent 

en el “Catálogo de Señales de Circulación” editat per la “Dirección de Carreteras” el març de 1982. 

Dimensions 

Per aquesta senyalització s’han utilitzat una sèrie de senyals de trànsit i cartells informatius que 

compleixen les normes dictades per la Direcció General per casos similars. En el Document núm. 2. 

Plànols del present Projecte constructiu es detallen les dimensions dels senyals i cartells. 

Els senyals de trànsit utilitzats es poden agrupar en les següents classes i grups: 

 

- Classe R. Senyals de reglamentació 

Grup 1: Prioritat 

Senyal R-1. Cediu el pas. 

Senyal triangular amb una mida de 900 mm de costat 

Grup 100:  Senyals de prohibició d’entrada 

  Senyal R-101. Direcció prohibida 

Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

Grup 300:  Altres senyals de prohibició o restricció 

  Senyal R-301. Velocitat màxima. 

   Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

Senyal R-302. Gir a la dreta prohibit. 

   Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

Senyal R-303. Gir a l’esquerre prohibit. 
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   Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

Senyal R-307. Parada i estacionament prohibit. 

   Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

 

- Classe S. Senyals d’indicació 

Senyal S-13. Presència pas de vianants. 

      Senyal quadrada amb una mida de 600 mm de costat. 

Senyal S-15a. Presenyalització de calçada sense sortida. 

      Senyal quadrada amb una mida de 600 mm de costat. 

 

Colors dels senyals 

Tots els colors seran els corresponents als que dicta el “Catálogo de Señales” i estaran dotats 

d’elements de retrorreflectància d’alta intensitat en compliment del que s'estableix a la Norma "8.1.IC 

Señalización Vertical" i l’apartat 701 del PG-3. 

Descripció de les obres 

Els senyals d'advertiment de perill, reglamentació i indicació estaran construïts a base de xapa d’acer 

galvanitzat. 

Es construiran els símbols, orles, textos, etc., mitjançant l’adhesió al buit de les làmines reflectants 

especials. 

Ubicació transversal i vertical 

Les senyals han d’estar col·locades a una distància mínima de 0,5 m de la vora de la calçada. 

L’alçada en la que han d’estar situades ha de ser de 2,20 m respecte el nivell del límit de calçada. 

Suports 

 Els pals de sosteniment per a les senyals d’advertiment de perill, reglamentació i indicació seran tots 

galvanitzats. 

 El càlcul del dimensionat dels fonaments i pals de sosteniment de les senyals s’ha efectuat tenint en 

compte tot allò assenyalat a la norma EA-88. 

 Els fonaments de tots aquests elements es dissenyen com a sabates rígides sotmeses a esforços 

característics (sense majorar) admetent-se, com a valors mínims, una tensió sobre el terreny de 2,2 

Kg/cm
2
 i un coeficient de seguretat al volcament longitudinal o transversal de valor 1,50. Les accions 

considerades, tant en el càlcul de fonaments com en el de pals de sosteniment, són les següents: 

Acció gravitatòria 

Pes propi: Càrrega resistent deguda al pes dels elements constructius. 

Càrrega permanent: Càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius, installacions fixes, 

etc., que suporta l’element. S’ha considerat una càrrega de 17 Kg/m
2
 per a les senyals reflexives en 

xapa de ferro. 

 

Acció del vent 

L’acció del vent sobre les senyals i els elements de sosteniment s’ha considerat una alçada de 

coronació inferior a 10 metres i una pressió dinàmica del vent de 100 Kg/cm
2
 com a suma de pressió 

més succió, que  correspon a un vent de 144 Km/h, afectant a cartells i altres estructures. 

 Els coeficients eòlics considerats són els següents: 

  - Superfícies planes: A barlovent  C1 = 0,8 

      A sotavent   C2 = - 0,4 

 - Superfícies corbes: C = 0,6 

 

 Les pressions totals seran: 

 - Superfícies planes: PT = C1  W - C2  W = 120 Kg/m
2
 

 - Superfícies corbes: PT = C  W = 60 Kg/m
2
 

 

Les característiques fonamentals considerades de l’acer són les següents: 

 - Límit elàstic   2.400 Kg/cm
2
 

 - Mòdul d’elasticitat  2.100.000 Kg/cm
2
 

 - Tensió admissible  1.450 Kg/cm
2
 

 

 Les fonamentacions s’han calculat per un coeficient d’estabilitat al volcament (Moment 

estabilitzador/Moment de volcament) mínim d’1,5 encara que la resultant no caigui dins el terç central. 

 Els fonaments són de formigó HM-20 per a les senyals i cartells, amb un pes de 2.400 Kg/m
3
 . 

 Les senyals tipus codi emprades en el present projecte tenen les fonamentacions i pals amb les 

següents dimensions: 
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FONAMENTACIONS 

 

LONGITUD 

 

Senyal circular 60 cm 

 

554060 cm 

 

2,52 m 

 

Senyal triangular costat 90 cm 

 

404060 cm 

 

2,52 m 

 

Senyal rectangular 60 x 60 cm 

 

554060 cm 

 

2,52 m 

Senyal circular 60 cm amb triangular 90 cm 755080 cm 

 

3,62 m 

 

1.2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Principis Generals 

La senyalització s’ha efectuat d’acord amb les Normes del “Ministerio de Fomento” donades 

per la “Dirección General de Carreteras: Orden Circular del 16 de juliol de 1987 per la que 

s’aprova la norma 8.2 IC. “Marcas Viales”. 

Les marques vials definitives seran totes blanques, mentre que les referides a la fase d’obra seran de 

color groc segons dictamina la norma. 

Les obres comprenen les preparacions de les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les 

marques vials i l’esborrat de les marques existents o defectuoses. 

Les marques projectades són les següents: 

- marques longitudinals: 

M-2.2. Línia longitudinal contínua disposada en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació i que 

indica la prohibició d’avançament per no disposar de la visibilitat necessària. 

 Amplada de 10 cm 

 

 

 - marques transversals: 

M-4.1. Línia contínua disposada transversalment en tot l’ample de carril i que delimita el límit màxim 

de parada en compliment de la obligació imposada per la senyalització vertical i/o horitzontal adjunta.  

Amplada de 40 cm 

M-4.2. Línia discontínua disposada transversalment en l’ample d’un o varis carrils i que delimita el 

límit màxim de parada en compliment de la obligació imposada per la senyalització vertical i/o 

horitzontal adjunta. 

Amplada de 40 cm 

M-4.3. Agrupació de línies paral·leles de gran amplada, orientades en la direcció de l’eix del vial 

formant un conjunt transversal per on els vianants han de creuar el vial en qüestió.  

Amplada de 50 cm amb separacions de 50 cm i amb una longitud mínima de 4 m. 

 Generalment aniran acompanyades de dues marques M-4.1 situades una a cada carril just abans de 

la M-4.3 respectivament.  

 - inscripcions: 
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M-6.5. Indica la obligatorietat de cedir el pas en la cruïlla on es trobi situada. Consta d’una senyal 

triangular invertida i allargada amb unes dimensions de 1,2 m d’amplada i de 3,6 m d’alçada. El gruix 

serà de 60 cm per al costat curt i de 15 cm per als laterals. 

 

- Altres Marques 

M-7.3. Marca per la delimitació de zones d’estacionament. 

 

Materials 

 En el Plec de Condicions es determinaran les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca així com els 

assaigs a sotmetre-la. 

 Totes les maques vials seran reflectants. Això s’aconsegueix mitjançant la barreja de microesferes de 

vidre amb la pintura. La granulometria de les mateixes ve definida en el Plec de Condicions. 

 Segons quan es realitzi la barreja de la pintura amb les microesferes, es tindran els següents mètodes 

d’aplicació: 

-prebarreja: 

Les microesferes es barregen amb la pintura en el dipòsit de la màquina aplicadora. La granulometria 

de les microesferes correspon a la barreja tipus “D” 

- postbarreja: 

Acabada d’aplicar la pintura s’espolvoreja mitjançant microesferes amb una granulometria que 

correspon a les barreges tipus “A”. 

- combinat: 

  És una operació mixta de les dues anteriors. 

 

 

La següent taula fa coneixement de les quantitats en kg per m
2
 de superfície pintada. 

 

TIPUS DE RELACIÓ 

KG PER M
2
 DE SUPERFÍCIE PINTADA 

PINTURA 

MICROESFERES DE VIDRE 

PREBARREJA POSTBARREJA 

No reflectant 0,800 --- --- 

Reflectant prebarreja 0,800 0,400 --- 

Reflectant postbarreja 0,800 --- 0,400 

Reflectant combinat 0,800 0,150 0,250 

 

 

 

 

1.3 SENYALITZACIÓ D´OBRES 

Criteris Generals 

 El present estudi comprèn la senyalització, l’abalisament i en el seu cas, defenses, d’acord amb la 

norma 8.3 IC. “Señalización de Obras” aprovada per ordre circular el 31 d’agost de 1987. 

El cas del present projecte tracta d’una urbanització amb vials d’una calçada amb sentit de circulació 

únic o doble que donen accés a propietats particulars.  

Senyalització d´obra 

 Es compliran tots els preceptes que dictamina la norma 8.3 IC. “Señalización de Obra”, especialment 

en la senyalització dels itineraris alternatius i en la correcta restricció i identificació dels sentits de 

circulació.
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2. SEMAFORITZACIÓ 

 

No es preveu cap sistema de semaforització. 
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Annex 12. Xarxa del reg viari i dels espais lliures públics 

 
1.1.1 Jardineria 

1.1.1.1 Descripció de l’enjardinament 

Les obres d’enjardinament consisteixen en la plantació d’arbrat de carrer. 
 
S’han escollit dos tipus d’arbres: Til·ler Tomentosa  per l’arbrat del carrer i Magnòlies per l’arbrat de la 
plaça. 
 
 
1.1.1.2 Característiques dels arbres i plantació 

Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d’estar 
formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. Els arbres de 
port més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. 
 
Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, si no s’especifica 
el contrari,  totalment vestits de branques des de la base. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant les terres 
de mala qualitat i omplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en 
matèria orgànica i exemptes d’elements grollers.  
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3 
 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament inclòs en 
el projecte. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. per 
sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el material de 
fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
 
 
1.1.1.3 Preparació de les terres 

Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació exterior al polígon 
o de préstecs interiors prèviament millorades si les característiques físiques i químiques són les 
adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
 
La quantitat serà de 0.4 m

3
 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m

3,
, com a mínim, per a 

superfícies a sembrar. 
 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 12-12-
12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 gr./m

2
 per a vivaces i entapissants. 

 
1.1.1.4 Sembra 

Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres vegetals millorades 
amb esmenes orgàniques o fems ben compostats, a una dosi del 7% en volum, adobat mineral (15-9-
15-2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha) , cavat a una profunditat de 0.20 m. i perfilat de les terres, 
eliminant les pedres superiors a 20 mm. 
 
El sistema de sembra serà la hidrosembra. 
 
La barreja de la hidrosembradora inclourà, a més d’aigua, 200 gr./m

2
 de mulch de cel·lulosa de fibra 

curta, 60 gr./m
2
 d’adob órgano-mineral, 30 gr./m

2
 de fixador i 35 gr./m

2
 de les llavors especificades en 

els amidaments. 



 
 
1.1.1.5 Manteniment 

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, incloent 
les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més de la 
reposició de les baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà , com a mínim, 
20 segues de les zones sembrades, 6 desherbats dels escocells, 1  adobat d’arbrat i gespa i 
tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt:  
 

 gen. feb. març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 

desherbats  1  1  1  1  1  1 

sega z. verdes  1 1 2 2 3 3 3 2 2 1  

adobat    1         

tract.fitosanit. tota la temporada segons necessitats 

reposicions tota la temporada segons necessitats 

control reg tota la temporada segons necessitats 

 
 

1.1.2 Xarxa de reg 

Es proposa una xarxa de reg connectada amb una escomesa a la xarxa d’aigua municipal. 
Tot l’arbrat del carrer es regarà mitjançant un sistema de reg soterrat. 
 
Està composat per: 
 

 Connexió a la xarxa d’aigua. 

 Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb solenoide i caixa de 
connexions. 

 Vàlvules de bola i comporta. 
 

 Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 Mesh. 

 Regulador de pressió. 
 
 
Pel goteig de l’arbrat,  s’instal·la sota dels escossells canonada de PE de baixa densitat i de 10 Atm 
de 32 mm de diàmetre (segons plànols)  
 
Posteriorment a la plantació de l’arbrat, s’instal·larà a cada arbre una anella de tub de PE de 4 Atm, 
de 17 mm de diàmetre exterior, i amb una longitud de 2 m. Els emissors de reg. estan integrats cada 
50 cm,  i amb un cabal de 2.3 l/h cada un, el que suposa un cabal  total per arbre de 9.2 l/h. Es 
col·locaran a una profunditat de 10 cm.  
 
El dimensionat de les canonades s’ha efectuat a partir del càlcul de les pèrdues de càrrega mitjançant 
la fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE amb aigua a 10ºC): 
 
h= (0.00099/D

4.75
).L.Q

1.75
.1.2. F 

 
L -  longitud en m 
Q -  cabal en m

3
/seg. 

D -  diàmetre interior de la canonada en m 
F -  factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i difusors com goteig) 

 
 



FAMILIA: Magnoliaceae

PLANTACIÓ:

Arbre sempre verd de forma piramidal i 15 - 20 m. d´alçada sota cultiu, tot i què algunes varietats tenen ports més petits, amb
copa ample, densa fosca. Tenen el tronc curt amb l´escorça fissurada de color gris fosc. Les seves fulles són alternes
disposades en grups terminals de 10 - 20 cm. de llargada i 7 - 10 cm d´amplada. Són de forma elíptiques de color verd brillant
a l´anvers i vermelloses al dors. La vora és ondulada. El nervi central és prominent. La seva floració és solitària de gran mida,
de fins 20 cm. de diàmetre. Són molt perfumades. Apareixen a l´arbre des de miktjans de maig fins juliol. El fruit te form,a de
pinya ovalada de 10 cm. de longitud, amb les llavors aplanades de color vermell.

MAGNOLIA GRANDIFLORA

ORIGEN: Estats Units

NOM CATALÀ: Magnolirea

FLOR: Grans de color blanc, molt vistoses amb un intensa olor.

FRUIT:

Requereix molts anys per conseguir un gran exemplar

NOM CASTELLÀ: Magnolio, Magnolia

ALTRES DADES:

- La fusta s´utilitza en ebanisteria. Es cultiva com ornamentació per la frondositat i les llamatives flors terminals, per el seu color
i les grans dimensions.

- Resistent al fred moderat. Li afecten les glaçades fortes. Evitar les insolacions excesives i l´ombra total.

- Terres fprofunds i humits baixos en calius ( prefereix sòls silicis)

ETIMOLOGIA: Descrubridor Pierre Magnol

Voreres mitjanes

DESCRIPCIÓ:

FAMILIA: malvàcies // Tiliaceae

PLANTACIÓ:

Són arbres de bon volum, aconseguint entre 20 i 40 m d'alçària, amb fustos rectes de fins a un metre de diàmetre. Són
caducifolis, amb fulles cordiformes, amb la vora serrada, de fins a 20 cm d'ample, de color verd fosc en el feix i verd clar
platejat en el revés, fortament aromàtiques. Les flors d'aquest arbre són molt aromàtiques, en forma de xicotets xanglots grocs
amb una bràctea allargada. el seu creixement es lent encara que supera a les latres espècies de til.les

TILER TORMENTOSA

ORIGEN: regions temperades de l'hemisferi nord: Àsia, Europa i l'orient d'Amèrica del Nord

NOM CATALÀ: Til.les

FLOR: Flores blancas o amarillentas y olorosa

FRUIT:

Alineació en passejos,  jardins, en grups o aïllats.

NOM CASTELLÀ: Tilo plateado

ALTRES DADES:

- Les flors són conegudes pels seus propietats curatives per a combatre refredats, o altres afeccions. També són usades com a
tranquil·litzants o somnífers preparant-se en forma d'una infusió o te anomenada til·la.
- Arriben a viure fins a 900 anys, creixent lentament. S'utilitzen ben sovint per a repoblar carrers i places.
- Les fulles que cauen del til·ler, en descompondre's, proporcionen un humus d'alt contingut mineral i de nutrients, que resulta
molt útil per a millorar terres escasses de minerals i altres nutrients.

ETIMOLOGIA: tormentosus-a-um x anvers de les fulles

Voreres mitjanes

Frutos en cásula.

DESCRIPCIÓ:
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Annex 12. Xarxa del reg viari i dels espais lliures públics 

 
1.1.1 Jardineria 

1.1.1.1 Descripció de l’enjardinament 

Les obres d’enjardinament consisteixen en la plantació d’arbrat de carrer. 
 
S’han escollit dos tipus d’arbres: Til·ler Tomentosa  per l’arbrat del carrer i Magnòlies per l’arbrat de la 
plaça. 
 
 
1.1.1.2 Característiques dels arbres i plantació 

Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d’estar 
formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. Els arbres de 
port més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. 
 
Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, si no s’especifica 
el contrari,  totalment vestits de branques des de la base. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant les terres 
de mala qualitat i omplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en 
matèria orgànica i exemptes d’elements grollers.  
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3 
 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament inclòs en 
el projecte. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. per 
sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el material de 
fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
 
 
1.1.1.3 Preparació de les terres 

Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació exterior al polígon 
o de préstecs interiors prèviament millorades si les característiques físiques i químiques són les 
adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
 
La quantitat serà de 0.4 m

3
 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m

3,
, com a mínim, per a 

superfícies a sembrar. 
 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 12-12-
12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 gr./m

2
 per a vivaces i entapissants. 

 
1.1.1.4 Sembra 

Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres vegetals millorades 
amb esmenes orgàniques o fems ben compostats, a una dosi del 7% en volum, adobat mineral (15-9-
15-2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha) , cavat a una profunditat de 0.20 m. i perfilat de les terres, 
eliminant les pedres superiors a 20 mm. 
 
El sistema de sembra serà la hidrosembra. 
 
La barreja de la hidrosembradora inclourà, a més d’aigua, 200 gr./m

2
 de mulch de cel·lulosa de fibra 

curta, 60 gr./m
2
 d’adob órgano-mineral, 30 gr./m

2
 de fixador i 35 gr./m

2
 de les llavors especificades en 

els amidaments. 



 
 
1.1.1.5 Manteniment 

El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, incloent 
les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més de la 
reposició de les baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà , com a mínim, 
20 segues de les zones sembrades, 6 desherbats dels escocells, 1  adobat d’arbrat i gespa i 
tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt:  
 

 gen. feb. març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 

desherbats  1  1  1  1  1  1 

sega z. verdes  1 1 2 2 3 3 3 2 2 1  

adobat    1         

tract.fitosanit. tota la temporada segons necessitats 

reposicions tota la temporada segons necessitats 

control reg tota la temporada segons necessitats 

 
 

1.1.2 Xarxa de reg 

Es proposa una xarxa de reg connectada amb una escomesa a la xarxa d’aigua municipal. 
Tot l’arbrat del carrer es regarà mitjançant un sistema de reg soterrat. 
 
Està composat per: 
 

 Connexió a la xarxa d’aigua. 

 Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb solenoide i caixa de 
connexions. 

 Vàlvules de bola i comporta. 
 

 Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 Mesh. 

 Regulador de pressió. 
 
 
Pel goteig de l’arbrat,  s’instal·la sota dels escossells canonada de PE de baixa densitat i de 10 Atm 
de 32 mm de diàmetre (segons plànols)  
 
Posteriorment a la plantació de l’arbrat, s’instal·larà a cada arbre una anella de tub de PE de 4 Atm, 
de 17 mm de diàmetre exterior, i amb una longitud de 2 m. Els emissors de reg. estan integrats cada 
50 cm,  i amb un cabal de 2.3 l/h cada un, el que suposa un cabal  total per arbre de 9.2 l/h. Es 
col·locaran a una profunditat de 10 cm.  
 
El dimensionat de les canonades s’ha efectuat a partir del càlcul de les pèrdues de càrrega mitjançant 
la fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE amb aigua a 10ºC): 
 
h= (0.00099/D

4.75
).L.Q

1.75
.1.2. F 

 
L -  longitud en m 
Q -  cabal en m

3
/seg. 

D -  diàmetre interior de la canonada en m 
F -  factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i difusors com goteig) 

 
 



FAMILIA: Magnoliaceae

PLANTACIÓ:

Arbre sempre verd de forma piramidal i 15 - 20 m. d´alçada sota cultiu, tot i què algunes varietats tenen ports més petits, amb
copa ample, densa fosca. Tenen el tronc curt amb l´escorça fissurada de color gris fosc. Les seves fulles són alternes
disposades en grups terminals de 10 - 20 cm. de llargada i 7 - 10 cm d´amplada. Són de forma elíptiques de color verd brillant
a l´anvers i vermelloses al dors. La vora és ondulada. El nervi central és prominent. La seva floració és solitària de gran mida,
de fins 20 cm. de diàmetre. Són molt perfumades. Apareixen a l´arbre des de miktjans de maig fins juliol. El fruit te form,a de
pinya ovalada de 10 cm. de longitud, amb les llavors aplanades de color vermell.

MAGNOLIA GRANDIFLORA

ORIGEN: Estats Units

NOM CATALÀ: Magnolirea

FLOR: Grans de color blanc, molt vistoses amb un intensa olor.

FRUIT:

Requereix molts anys per conseguir un gran exemplar

NOM CASTELLÀ: Magnolio, Magnolia

ALTRES DADES:

- La fusta s´utilitza en ebanisteria. Es cultiva com ornamentació per la frondositat i les llamatives flors terminals, per el seu color
i les grans dimensions.

- Resistent al fred moderat. Li afecten les glaçades fortes. Evitar les insolacions excesives i l´ombra total.

- Terres fprofunds i humits baixos en calius ( prefereix sòls silicis)

ETIMOLOGIA: Descrubridor Pierre Magnol

Voreres mitjanes

DESCRIPCIÓ:

FAMILIA: malvàcies // Tiliaceae

PLANTACIÓ:

Són arbres de bon volum, aconseguint entre 20 i 40 m d'alçària, amb fustos rectes de fins a un metre de diàmetre. Són
caducifolis, amb fulles cordiformes, amb la vora serrada, de fins a 20 cm d'ample, de color verd fosc en el feix i verd clar
platejat en el revés, fortament aromàtiques. Les flors d'aquest arbre són molt aromàtiques, en forma de xicotets xanglots grocs
amb una bràctea allargada. el seu creixement es lent encara que supera a les latres espècies de til.les

TILER TORMENTOSA

ORIGEN: regions temperades de l'hemisferi nord: Àsia, Europa i l'orient d'Amèrica del Nord

NOM CATALÀ: Til.les

FLOR: Flores blancas o amarillentas y olorosa

FRUIT:

Alineació en passejos,  jardins, en grups o aïllats.

NOM CASTELLÀ: Tilo plateado

ALTRES DADES:

- Les flors són conegudes pels seus propietats curatives per a combatre refredats, o altres afeccions. També són usades com a
tranquil·litzants o somnífers preparant-se en forma d'una infusió o te anomenada til·la.
- Arriben a viure fins a 900 anys, creixent lentament. S'utilitzen ben sovint per a repoblar carrers i places.
- Les fulles que cauen del til·ler, en descompondre's, proporcionen un humus d'alt contingut mineral i de nutrients, que resulta
molt útil per a millorar terres escasses de minerals i altres nutrients.

ETIMOLOGIA: tormentosus-a-um x anvers de les fulles

Voreres mitjanes

Frutos en cásula.

DESCRIPCIÓ:
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Annex 14. Obres de fàbrica i obres de drenatge. 

 

No es preveuen obres de fàbrica ni de drenatge en aquest projecte.  
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Annex 15. Coordinació de serveis 
 
Per a procedir a la correcta redacció en el projecte d'urbanització de la implantació i 
coordinació dels diferents Serveis, s'han seguit els criteris donats per l'ICS, (Implantació i 
Coordinació dels Serveis en l'execució de les obres d'urbanització) en el seu fitxer de 
formalització. 
 
En els casos en els quals s'han hagut d’instal·lar proteccions entre les diferents xarxes de 
servei,  pel fet de no tenir les distàncies reglamentàries, s'han seguit les directrius 
donades pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1606 de 12.06.1992 
segons Decret 120/1992, de 28 d'abril 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

INDEX FITXER DE FORMALITZACIÓ 
 

 
 
 

 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 
 J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
 tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
 S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 
 S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 
 S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 
 S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 
 S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 
 S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 
 S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 
 S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 

             

             

             

    
A _.S _ 

        

             

             

             

    
A _.S _ 

        

 

 

 SECCIÓ DE CORDINACIÓ NO COMPATIBLE 

 SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE VEGEU FITXES 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE-INCLOSA 
GRAFIADA A L’AMPLADA MÉS RESTRICTIVA 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ DE COMPATIBILITAT SINGULAR 

 



J1.A1.S1 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1A1S1 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A1.S1, 
J1.A3.S1 i J1.A4.S1 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT  A EP 
J1-A1-S1 x=1,80 x=1,30 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A2-S1 X=2,30 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S1 x=2,80 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S1 x=3,20 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A2-S7 la reduïda dimensió de la vorera (2,50m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 

 

J1.A2.S2 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S2 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A3.S2 i 
J1.A4.S2 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
                             BT G A EP 
J1-A2-S2 x=2,30 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S2 X=2,80 x=1,79 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S2 x=3,20 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (G) 
    
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 
 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 



 
 

 

J1.A2.S3 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S3 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicacions. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J1.A3.S3 i 
J1.A4.S3 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T A EP 
J1-A2-S3 x=2,30 x=1,70 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S3 X=2,80 x=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S3 x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, telecomunicacions. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb el 
servei d’aigua es comprovarà que es col·loquin les proteccions 
preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 
 

J1.A3.S4 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat 
públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S4 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S4 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
                             BT  MT  A EP 
J1-A3-S4 X=2,80 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S4 x=3,20 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,60 (A) 1,20 (T I G) 

1,80 (T, G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i mitjana tensió. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 



 
 

 

J1.A3.S5 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S5 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S5 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a les vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                               BT T G A
 EP 
J1-A3-S5 X=2,80 x=2,20 x=1,40 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J1-A4-S5 x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,20 (T) 1,20 (T) 
    1,20 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de gas en una única 
rasa. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització n els encreuaments 
amb el prisma de telecomunicacions propers a les cambres de 
telecomunicacions (1 m abans i desprès) 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 

 
 

J1.A3.S6 
J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S6 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S6 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT  MT  G A
 EP 
J2-A3-S7 X=2,80 x=2,35 x=1,70 x=1,40
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A4-S7 x=3,20 x=2,35 x=1,70 x=1,40
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT MT G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,60 (G)  1,20 (G) 
  1,80 (G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de mitjana tensió i la xarxa d’aigua i gas en 
una rasa única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció. El radi de 
les corbes dels trams de transició serà superior a 15 vegades el 
diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 

 

J1.A3.S7 
J1 (amb  arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S7 que 
correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la vorera de 3,50 
m d’amplada amb arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT                  T                  MT  A EP 
J1-A3-S7 X=2,80 x=2,70 x=1,55 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00
 y=0,45 
 
J1-A4-S7 x=3,30 x=2,60 x=1,75 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,60 (T)  1,20 (T) 
   1,80 (T, i A) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J1-A3-S7 la reduïda dimensió de la vorera (3,00 m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A la secció J1-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 
 

J1.A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A4-S8 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 3,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT  G A EP 
J1-A4-S8 x=3,30 x=2,70 x=2,05 x=1,40
 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80
 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T MT G A EP 
sota vial 1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
altres serveis   1,60 (T-G)  1,20(T) 1,20 (T) 
   1,80 (T-G-A)  1,35 (T-G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments)  
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes de mitjana tensió i telecomunicació, la 
d’aigua i gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les 
cambres de telecomunicacions ( 1m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les 
proteccions preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de ,¡les 
cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de 
transició seran superior a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

 

J1 (amb   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 
 

 

J2.A1.S1 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1S1 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S1, 
J2.A3.S1 i J2.A4.S1 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT A EP 
J2-A1-S1 x=1,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S1 X=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S1 x=2,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S1 x=3,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
  BT  A  EP 
SOTA VIAL 1,00 1,20 1,00 
      

 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 
 

 

J2.A1.S2 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat 
públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S2 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S2, 
J2.A3.S2 i J2.A4.S2 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,5, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 
 BT G A EP 
J2-A2-S2 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S2 X=2,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S2 x=2,70 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S2 x=3,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 
 BT G A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,00 1,20 1,00 
 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única.. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 

 

J2.A1.S3 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S3 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A2.S3, 
J2.A3.S3 i J2.A4.S3 que correspondrien respectivament a la mateixa 
implantació dels serveis a les voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada 
sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T A EP 
J2-A1-S3 x=1,80 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S3 X=2,25 x=1,75 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S3 x=2,75 x=2,15 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S3 x=3,25 x=2,50 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT T A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i telecomunicació. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 

 

J2.A2.S4 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S4 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S4 i 
J2.A4.S4 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
                             BT  MT  A EP 
J2-A2-S4 x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S4 X=2,80 x=1,55 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S4 x=3,15 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,55 (A) 1,20 (T)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A1-S4 la reduida dimensió de la vorera (2,00m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 

 

J2.A2.S5 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 

 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S5 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telèfons i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S5 i 
J2.A4.S5 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T  G A EP 
J2-A2-S5 x=2,30 x=1,70 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S5 X=2,80 x=2,15 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S5 x=3,15 x=2,50 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 

 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,20 (T)  1,35 (T i G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de les xarxes d’aigua i 
gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les 
cambres de telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 



 
 
 

J2.A2.S6 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S6 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S6 i 
J2.A4.S6 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT  MT  G A
 EP 
J2-A2-S6 x=2,30 x=1,60 x=0,80 x=0,60
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A3-S6 X=2,80 x=1,85 x=1,10 x=0,80
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A4-S6 x=3,15 x=1,85 x=1,10 x=0,80
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT MT  G  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS  1,55(G i A) 
  
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa mitjana tensió  i d’aigua, i gas en una rasa 
única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les 
cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de 
transició seran superiors a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 
 

 

J2.A2.S7 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de telecomunicació i de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A3.S7 i 
J2.A4.S7 que correspondrien respectivament a la mateixa implantació 
dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT A EP 
J2-A2-S7 x=2,30 x=1,70 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S7 X=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S7 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T MT  A EP 
SOTA VIAL 1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,80 (T i A)  1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J2-A2-S7 la reduida dimensió de la vorera (2,50m) 
condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un 
circuit. Si fossin necessaris dos circuits s’implantaran a voreres 
oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa. 

J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 



 
 

 

J2.A2.S8 
J2 (sense   arbrat) A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació en una 
vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis mínims i del 
servei de gas, telecomunicació i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions J2.A4.S8 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a les voreres 
de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les següents 
equacions 
 BT T MT  G A EP 
J2-A3-S8 x=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S8 x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es preveu 
construir la baixa tensió en fase d’urbanització secundària o bé quan 
pugui existir un soterrani o semisoterrani es mantindrà lliure de serveis 
l’espai reservat per a la baixa tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les zones de 
xamfrà i/o d’encreuament amb els elements singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES ZONES 
D’ENCREUAMENT 
 BT  T MT  G  A EP 
sota vial 1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
altres serveis   1,60 (T i G) 1,20 (T) 1,20 (T) 
   1,80 (T, G i A)   1,35 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels 
vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a 
fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i 
d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada 
amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta 
manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de 
referència per a la implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació, gas i de les xarxes 
d’aigua en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els 
encreuaments amb el prisma de relecomunicacions prpers a les 
cambres de telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els 
serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les 
proteccions preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les 
corbes dels trams de transició , serà superior a 15 vegades el diàmetre 
del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió 
(sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la 
mateixa 
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Annex 16. Programació d’obra 
 
 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Enderrocs i moviment de terras 38.434,94 € 
 

           8.612,40 €             8.612,40 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €          

  Demolicions urbanització 10.154,74 € 
 

           5.077,37 €             5.077,37 €                      

  Moviment de terres 28.280,20 € 
 

           3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €             3.535,03 €          

Pavimentació 131.176,03 € 
 

             11.570,15 €           11.570,15 €           18.005,96 €           18.005,96 €           18.005,96 €           18.005,96 €           18.005,96 €           18.005,96 €      

  Obra civil 92.561,18 € 
 

             11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €           11.570,15 €      

  Paviments 38.614,85 € 
 

                   6.435,81 €             6.435,81 €             6.435,81 €             6.435,81 €             6.435,81 €             6.435,81 €      

Xarxa de clavegueram 70.931,71 € 
 

           18.925,33 €           18.925,33 €           18.925,33 €           14.155,73 €                

  Clavegueram 14.308,80 € 
 

             4.769,60 €             4.769,60 €             4.769,60 €                  

  Drenatges 56.622,91 € 
 

           14.155,73 €           14.155,73 €           14.155,73 €           14.155,73 €                

Xarxa d'aigua potable 33.670,60 € 
 

                 8.417,65 €             8.417,65 €             8.417,65 €             8.417,65 €            

Xarxa de 
reg 

  17.986,18 € 
 

      4.496,55 € 4.496,55 € 4.496,55 € 4.496,55 €           

Xarxa eléctrica 63.318,11 € 
 

             10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €          

  Mitja tensió   
 

                          -   €                    

  Baixa tensió   
 

                        

  Companyia 63.318,11 € 
 

             10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €           10.553,02 €          

Xarxa d'enllumenat públic 55.702,69 € 
 

                   6.115,90 €           12.159,26 €           14.859,26 €           11.284,14 €           11.284,14 €        

  Moviment de terres 5.240,78 € 
 

                   5.240,78 €                

  Obra civil 2.625,36 € 
 

                      875,12 €                875,12 €                875,12 €            

  Varis 2.700,00 € 
 

                       2.700,00 €            

  Equipament 45.136,55 € 
 

                   11.284,14 €           11.284,14 €           11.284,14 €           11.284,14 €        

Xarxa de Telecomunicacions 47.047,98 € 
 

                 11.762,00 €           11.762,00 €           11.762,00 €           11.762,00 €          

Xarxa de gas 20.684,03 € 
 

                   5.171,01 €             5.171,01 €             5.171,01 €             5.171,01 €          

Enjardinaments i espais lliures 
públics 

0,00 € 
 

                        

Senyalització i abalisament 2.127,90 € 
 

                           1.063,95 €             1.063,95 €      

  Senyalització vertical 248,94 € 
 

                              124,47 €                124,47 €      

  Senyalització horitzontal 1.878,96 € 
 

                              939,48 €                939,48 €      

Mobiliari urbà 2.096,38 € 
 

                             2.096,38 €      

Seguretat i salut 11.501,00 € 
 

           1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €      

  Seguretat i salut 11.501,00 € 
 

           1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €             1.150,10 €      

Varis   16.850,00 € 
 

           1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €             1.685,00 €      

      
 

                        

TOTAL MES   511.527,55 € 
 

         11.447,50 €           30.372,82 €           47.418,62 €           60.332,81 €           85.047,92 €           76.935,55 €           79.635,55 €           63.146,24 €           33.189,14 €           24.001,39 €      

TOTAL ACUMULAT 511.527,55 € 
 

         11.447,50 €           41.820,32 €           89.238,94 €         149.571,75 €         234.619,67 €         311.555,23 €         391.190,78 €         454.337,02 €         487.526,16 €         511.527,55 €      
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 

CICLE DE CONTROL 
PER A CADA FASE 

 
 
 

 
preparació de cada activitat 

 
 
 
 
 
 
 

         a realitzar durant l’execució de l’activitat 

 
 
 
 
 
 
 

         acceptació de l’activitat d’obra executada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
D’OPERACIONS 
COORDINADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL PREVI 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

INICI DEL 
PROGRAMA 

DEL CONTROL 
D’EXECUCIÓ 

INSPECCIÓ D’OBRES 
EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais 

públics i parcel·lats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m
2 

 d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in       
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      

      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m

3
 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 

     
2000 m

3 
 terraplè o canvi materia                                                   

 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m
3 
 terraplè o canvi material  

 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m
2
 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  

( execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, 
pous de registre, connexions i els altres 
elements singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de 

seguretat de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m

3
 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 

     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant 

vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m

3
 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 

    1500 m
3 
Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, 

connexions i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M

3
 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 

      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes 

robòtics 
Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes 
robòtics 

Tota la xarxa  

      

 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals (bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m

2
 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M

3
 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 

      
  Humectació i compactació de la capa de 

subbase 
 1000 M

3
 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 

     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M

3
 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia 

extracció d’un tertimoni de    10 cm. 
     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció d’un testimoni   10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 

serveis 
   

      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
 Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de 
prova en fàbrica 

      
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
      
  Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
  Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de 

gas 
Normalitzats de recepció en obra   

      
  Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 

telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m

3
 Formigó col.locat cada element de 

formigó armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
  Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements 

singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

 3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

      
  Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquïtat 
  Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

clavegueram) 
  

   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

Col·locació conductes d’enllumenat 
   

      
  Col·locació punts de llum    
      
  Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 

l’esplanada) 
  

      
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
      
 Acceptació de la xarxa de gas  Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

      
 Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  

elèctriques 
 Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

elèctriques dels Centres de Transformació 
  

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

d’enllumenat públic 
  

      
 Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins 

de l’instal.lador, autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies 

concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 
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ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. BASE DE CALÇADA 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m

2
 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de 

base granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de 

base grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció 
d’àrids i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o 

fracció diària 
300 m

3
 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m
3
  D’aportació de material 1 Granulomètrica 

     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m

3
 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 

      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m

3
 Capa de base compactada o fracció 

diària 
5 Densitats “in situ” 

     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de 
dades a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment 

(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m
3
 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 

fabricades per motlle 
      
      

 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 

el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m
2
 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 

5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de 
voravia 

    

      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada 

i a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m

3
 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 

     1 Consistència 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ – 3. PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3.  

      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 

     1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja 

d’àrids en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      

        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació 
embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m

3
 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
      
      
      

      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m

2
 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 

 
 
 
 
 
 (L) límit espai públic espai parcel.lat 
 (V) línia de vorada 
  
 
1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  
3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
 
  
4   SUBBASE GRANULAR 
  
  
5   VORADES I RIGOLES 
  
  
6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
7   PAVIMENTACIÓ 
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ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVITATS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1.1.1PER A CADA 
ACTIVITAT  

 
 
 

 
 
CONTROL PREVI 
 
 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
CONTROL 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 

 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 

 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 

CONTROL DE REPLANTEIG 
GENERAL 
 
FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE 
VIALS 
 
SUBBASE GRANULAR 
 
VORADES I RIGOLES 
 
ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
PAVIMENTACIÓ 
 
ACABATS 
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ESQUEMA D’EXECUCIÓ 
 

 



Document I. Memòria i annexes 

Annex 17. Justificació i descomposició de preus 



 



 1 

Annex 17. Justificació i descomposició de preus 
Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i que 
determinarem als quadres de  preus corresponents, sota els següents conceptes : 
 
Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 
Taxes de maquinària. 
Preus dels materials a peu d’obra. 
A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els rendiments corresponents, 
d’acord amb les característiques de la unitat. 
 
Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de preus número 
1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la vigència del contracte. 
 



Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 14,66000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 14,66000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,83000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 14,19000 €
A013G000 h Ajudant 14,17000 €
A013H000 h Ajudant electricista 12,37000 €
A013M000 h Ajudant muntador 12,37000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 12,37000 €
A013U001 h Ajudant 12,37000 €
A0140000 h Manobre 16,61000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €
A016P000 h Peó jardiner 12,14000 €
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 15,03000 €

Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,37000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,20000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 47,87000 €
C1311220 h Pala carregadora mitjana, sobre erugues 67,02000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 36,52000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 52,17000 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 28,12300 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 51,20000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 45,03000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,10000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 7,54700 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 29,06000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 32,12000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 36,89000 €
C1503000 h Camio grua 27,11600 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 29,91600 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,31000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,05546 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,47000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 51,74000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 9,75000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 33,32000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 25,48000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,17000 €
CH100010 h Desgast eines 0,36100 €
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,07000 €



Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 3

MATERIALS

B00004PP u Caixa de borns i fusibles 6,62200 €
B0111000 m3 Aigua 0,94000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigons 11,27000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 11,40500 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 13,09000 €
B0331010 T Grava de pedrera de pedra calcaria, per a formigons 4,33000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 9,88700 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 17,50000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,89000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 56,20000 €
B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 99,08000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 142,84000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,27000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,40000 €
B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria maxima del

granulat 40 mm
48,95000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

46,34000 €

B0641060 m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,27000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,07000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,75000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 23,61000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
39,82000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,67000 €
B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,56700 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,17100 €
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 6,80000 €
B9650310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm 5,20000 €
B967U0EV m Gual per a vehicles de granit tipus B60, caps inclosos, serrat i flamejat. Inclòs part proporcional de

peces laterals.
42,00000 €

B97422E1 m2 Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 3,87000 €
B9E1BR15 m2 Llosa tipus Vulcano de Breinco o similar, de dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb acabat de color a

decidir per la DO.
18,91000 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,07000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum

asfàltic de penetració
46,00000 €

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

44,00000 €

Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 4

MATERIALS

BBM101PP u Abraçadora d'alumini 9,67000 €
BBM12602 u Senyal circular d'alumini tradicional reflectant E.G., totalment d'alumini i amb tractament de

superfície inalterable; de 600 mm de diàmetre.
54,27000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,67000 €
BBMZ1B21 m Pal circular d'alumini anonitzat (15 micres) de girod o similar, de diàmetre 76x5 mm normalitzat

amb tap a la part superior tipus interior inclòs sistema de fixació
29,87000 €

BD5ZBJ35 u Reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil model DELTA de Fundición Dúctil Benito o similar
de mides de reixa 535 x 280 mm i 57 mm d'alçada. Dimensions exteriors del marc 840 x 400 mm.
Classe C-250. La reixa disposa d'obertures paral·leles de 95 x 24 mm, que garanteixen l'absorció.
Els nervis inferiors són reforçats i antibicicleta. Reixa articulada antirobatori i superfície metàlica
antilliscant, revestida amb pintura asfàltica o quitrà. Bústia de fosa dúctil per a embornal model
SF570 de la mateixa casa comercial amb sortida per tub de 200 mm com a màxim

99,00000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 55,50000 €
BDDZ7CE0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590

mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124
86,23000 €

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000 €
BDKPDF5 u Marc i tapa de formigó prefabricat, per arqueta de 30x30. Dimensions exteriors del marc 40x40 cm,

i llum de la tapa 30 cm
8,53000 €

BDKPDF9 u Pericó prefabricat de formigó, de dimensions exteriors 30x30x33 cm. 14,10000 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i 25 kg de pes 8,05400 €
BDPERI0H u Pericó per a telecomunicacions tipus H de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat 127,11000 €

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat 22,84000 €

BDPERI1H u Marc i tapa de fosa dúctil tipus T1311H classe D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar, per a
pericó H de Telefònica

222,00000 €

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefónica 177,90000 €
BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar per

a pericó tipus D de Telefònica
280,00000 €

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300 28,00000 €
BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 10,42000 €
BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 400 98,20000 €
BFB19200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal

segons UNE 53-131
1,30000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

1,47000 €

BFB1C200 m Tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131. Inclòs part proporcinal de peces especials i accessoris

7,58000 €

BFB1F200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

8,19000 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,23000 €
BFER0110 u Cartutxo soldadura aluminotermica 3,10000 €
BFR6613PP u Kit de 2 tutors de fusta de 8 cm de diàmetre i 2'50 m d'alçària, 2 travessers de fusta i cinta tèxtil

no degradable de 3-4 cm d'amplada.
27,05000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

9,30000 €

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

20,28000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, per a soldar

55,00000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000 €
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MATERIALS

BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,18000 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

0,28000 €

BG1M1015 u Armari CITI - 10 R 3S DR d'ARELSA o similar, amb tres sortides amb diferencials rearmables,
inclou protector contra sobretensions i està preparat per un estabilitzador - reductor de flux
lluminós.

4.593,00000 €

BG1M2025 u Estabilitzador-reductor de flux lluminós de 30 KVA, tipus ARESTAT -30 d'ARELSA o similar 4.909,72000 €
BG1M3035 u Dispositiu d'encesa URBILUX, amb comandament via MODEM GSM, d'ARELSA o similar 1.033,00000 €
BG210F20 m Tub flexible corrugat de polietilè doble capa, corrugat exterior llis interior per canalització de

cablejat, de 110 mm de diàmetre nominal
1,27000 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de polietilè doble capa, corrugat exterior llis interior per canalització de
cablejat, de 63 mm de diàmetre nominal

0,70000 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 1,34000 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,38000 €

BG22TR10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,56000 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 2,54000 €
BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub

soterrat
0,53100 €

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 1,94000 €
BG3149PP m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 3,15000 €
BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 0,53400 €
BG39BGD0 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 mm2 10,38009 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de

diàmetre, de 300 μm
6,99000 €

BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de coure nus 0,13700 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 2,48400 €
BHM11H51 u Llumenera hermètica ARAMIS de Socelec, o similar. Grau d'estanquitat IP66, amb reflector 1543

per làmpada de vapor de sodi tipus T-PLUS de PHILIPS o similar de 70 w. Cos d'alumini,
obturador de policarbonat reforçat amb fibra de vidre, reflector d'alumini i difusor de policarbonat.

645,00000 €

BHM11H52 U Columna de 4 m d'alçada tipus CL-2 de IEP o similar, tipus AM-10 segons EN-40, amb conicitat
13%. Formada per xapa d'acer amb un acabat galvanitzat en calent.

280,00000 €

BHN7PS02 u Làmpada de sodi d'alta pressió i gran qualitat amb tecnologia PIA, tipus MASTER SON-T PIA
PLUS, de Philips o similar, de 70 w

31,81000 €

BM211520 u Hidrant soterrat amb dues sortides de 70 mm de diàmetre del tipus Barcelona, i connexió d'entrada
de DN 100. Inclou arqueta i tapa. Cos fabricat en fosa nodular. L'eix d'acer inoxidable AISI 304;
seient de llautó i juntes de NBR: Segons norma UNE 23407 (ref. IHAC013 Pradinsa o similar).

415,60000 €

BMA22001 u Collarí de presa 24,09000 €
BMA22003 u Colze de 90º de 1  1/4'' 8,35000 €
BMA22010 m Tub de PEBD de 10 bar de DN 1  1/4'' PE 32 1,26000 €
BMA22310 u Enllaç rosca-mascle per canonades de polietilè de 1   1/4'' 4,75000 €
BMY21000 u Material auxilar i petit material per a instal·lació d'hidrant 120,50000 €
BN11A1PP u Elements auxiliars i petit material per al muntatge de boca de reg 9,26000 €
BN11A1PR u Boca de reg amb entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2'' i sortida racord tipus Barcelona de 45 mm;

ref. IHACC03 de la casa comercial Pradinsa o similar. Inclòs arqueta i tapa.
112,73000 €

BN12D2PC u Boca per claus de fosa nodular, circular, de diàmetre exterior 15 cm i interior de 9 cm. 17,67000 €
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BN12D320 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
10 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa nodular GGG-50, eix no ascendent
d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de EPDM-NBR

150,23000 €

BN12D324 u Material auxiliar i petit material per a instal·lació de vàlvula de fosa de DN 100 (maniguets,
portabrides i brides)

102,70000 €

BN12G320 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic, amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, de
10 bar de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa nodular GGG-50, eix no ascendent
d'acer inoxidable, revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de EPDM-NBR

104,24000 €

BN12G324 u Material auxiliar i petit material per a instal·lació de vàlvula de fosa de DN 65 33,20000 €
BN12GS02 u Vàlvula de comporta per gas de DN 65, màxim a 50ºC. Segons normes EN 1092-2: 1997, i DIN

2501. Cos de fosa, revestit amb epoxy, tant interior com exteriorment. Color groc.
438,00000 €

BQ1150PP u Paperera Dara sense tapa de Fundición Dúctil Benito o similar de 850 d'alçària 150,34300 €
BQ115TQ1 u Banc NeoBarcino de de Fundición Dúctil Benito, construit de fosa dúctil i fusta tropical de 1800 mm

de llargària
168,12300 €

BQ318283 u Paperera model Redonda Mad de Fundición Dúctil Benito o similar, formada per estructura
metàl.lica interior i exterior amb 24 llistons de fusta tropical, peu en tub de 195 mm de diàmetre de
gran resistència i cubeta d'acer galvanitzat.

165,00000 €

BR119384 m Tub de degoteig sèrie DL de Rain Bird o similar de diàmetre 16 mm inclòs goter integrat
autocompensant integrat cada 33 cm inclòs part proporcional de peces de connexió i muntatge.

0,89000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,13000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 60,97720 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,04950

Subtotal: 18,04950 18,04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,56000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,93000 = 16,78600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,31000 = 24,79120

Subtotal: 41,57720 41,57720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,05000 = 0,18050

Subtotal: 0,18050 0,18050

COST DIRECTE 60,97720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,97720

D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l o
procedent de planta autoritzada per la do inclòs
transport i elements d'ancoratge

Rend.: 1,000 45,93703 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 17,19000 = 20,62800

Subtotal: 20,62800 20,62800
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 1,200 /R x 2,05546 = 2,46655

Subtotal: 2,46655 2,46655
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,94000 = 0,16920
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigons 0,650      x 11,27000 = 7,32550
B0331010 T Grava de pedrera de pedra calcaria, per a formigons 1,550      x 4,33000 = 6,71150
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en

sacs
0,150      x 56,20000 = 8,43000
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Subtotal: 22,63620 22,63620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20628

COST DIRECTE 45,93703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,93703

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 51,18230 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,19000 = 18,90900

Subtotal: 18,90900 18,90900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,56000 = 0,93600

Subtotal: 0,93600 0,93600
Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,150      x 56,20000 = 8,43000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,94000 = 0,16920
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 9,88700 = 15,32485

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,650      x 11,40500 = 7,41325

Subtotal: 31,33730 31,33730

COST DIRECTE 51,18230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,18230

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l o procedent de fàbrica autoritzada per la DO

Rend.: 1,000 53,99230 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,19000 = 18,90900

Subtotal: 18,90900 18,90900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,56000 = 0,93600
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Subtotal: 0,93600 0,93600
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,650      x 11,40500 = 7,41325
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,94000 = 0,16920
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en

sacs
0,200      x 56,20000 = 11,24000

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 9,88700 = 15,32485

Subtotal: 34,14730 34,14730

COST DIRECTE 53,99230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,99230

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 66,20970 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58530
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 83,93000 = 20,98250

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 47,75580 47,75580
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,19000 = 0,17190

Subtotal: 0,17190 0,17190

COST DIRECTE 66,20970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,20970

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 84,05815 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,04950

Subtotal: 18,04950 18,04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en

sacs
0,200      x 56,20000 = 11,24000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,530      x 11,40500 = 17,44965
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 64,87765 64,87765

COST DIRECTE 84,05815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,05815

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 91,05020 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,04950

Subtotal: 18,04950 18,04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 16,31000 = 22,50780
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 83,93000 = 31,89340

Subtotal: 71,68920 71,68920
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,05000 = 0,18050

Subtotal: 0,18050 0,18050
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COST DIRECTE 91,05020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,05020
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PARTIDES D'OBRA

P-1 ED7FU210 m Claveguero amb tub de polietilè autoportant de d 400
mm, unió amb peça especial i junta de goma tòrica
inclosa i col.locat a fons de rasa comprovant que
l'assentament del tub sigui correcte i que el fons de la
rasa quedi lliure de pedres que puguin malmetre-la.
S'inclou en la partida part proporcional de colzes i
unions en T a conducte general, gomes tòriques i tot
el material necessàri per la correcta execució.

Rend.: 1,000 42,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 ED7FU218 m Claveguero amb tub de polietilè autoportant de d 500
mm, unió amb peça especial i junta de goma tòrica
inclosa i col.locat a fons de rasa comprovant que
l'assentament del tub sigui correcte i que el fons de la
rasa quedi lliure de pedres que puguin malmetre-la.
S'inclou en la partida part proporcional de colzes i
unions en T a conducte general, gomes tòriques i tot
el material necessàri per la correcta execució.

Rend.: 1,000 48,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 EMA22010 u Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua
potable fins una lontigud màxima de 6 m, realitzada
amb tub de polietilè de 1 1/4'' de diàmetre, de baixa
densitat i per 10 bar de pressió màxima amb collarín
de presa de fosa, part proporcional de peces
especials de polietilè i tap roscat, inclòs drets i
permisos per la connexió, totalment acabada i
funcionant.

Rend.: 1,000 88,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 12,37000 = 12,37000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 14,66000 = 29,32000

Subtotal: 41,69000 41,69000
Materials

BMA22310 u Enllaç rosca-mascle per canonades de polietilè de 1
1/4''

1,000      x 4,75000 = 4,75000

BMA22010 m Tub de PEBD de 10 bar de DN 1  1/4'' PE 32 1,000      x 1,26000 = 1,26000
BMA22003 u Colze de 90º de 1  1/4'' 2,000      x 8,35000 = 16,70000
BMA22001 u Collarí de presa 1,000      x 24,09000 = 24,09000
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Subtotal: 46,80000 46,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,41690

COST DIRECTE 88,90690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90690

P-4 END08001 m3 Abocat a monodipòsit de terres i runes, autoritzat
sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,95t/m3 com a
màxima (runa bruta)

Rend.: 1,000 5,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 F2000050 un Descàrrec per posada en funcionament del nou
servei i nova CT, inclòs tots els treballs de companyia
per la correcta posada en funcionament de la nova
xarxa de mt.

Rend.: 1,000 2.094,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 F2000052 pa Partida d'incidències d'obra elàctrica de mitja tensió a
justificar, per actuacions externes companyia.

Rend.: 1,000 12.825,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 F2194XL2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió, transport a
abocador autoritzat i canon d'abocament. Inclòs part
proporcional de rigola, i altres elements existents

Rend.: 1,000 4,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,19000 = 3,09420

Subtotal: 3,09420 3,09420
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 14,37000 = 1,29330
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 /R x 52,17000 = 2,03463

Subtotal: 3,32793 3,32793
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,09400 = 0,04641
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Subtotal: 0,04641 0,04641

COST DIRECTE 6,46854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46854

P-9 F21E0I05 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem,
abocador o lloc de nova col.locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus,
incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat
dels materioals resultants, canon dús inclós.

Rend.: 1,000 71,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,83000 = 15,86400
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

Subtotal: 40,77900 40,77900
Maquinària

C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 0,300 /R x 29,91600 = 8,97480
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 /R x 59,20000 = 8,88000
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 29,06000 = 5,81200
C1503000 h Camio grua 0,250 /R x 27,11600 = 6,77900

Subtotal: 30,44580 30,44580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40779

COST DIRECTE 71,63259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,63259

P-10 F21E0I11 u Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de
registre situat a la intersecció entre l'avinguda de
Balaguer i el carrer Indústria. Inclòs càrrega sobre
camió i transport a abocador autoritzat de runa. Inclòs
totes les feines adients.

Rend.: 1,000 57,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
A013G000 h Ajudant 1,500 /R x 14,17000 = 21,25500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

Subtotal: 51,12750 51,12750
Maquinària
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C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 29,06000 = 5,81200

Subtotal: 5,81200 5,81200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,51128

COST DIRECTE 57,45078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,45078

P-11 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,010 /R x 47,87000 = 0,47870

Subtotal: 0,47870 0,47870

COST DIRECTE 0,47870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47870

P-12 F221A220 m3 Excavació i càrrega de terres per a esplanació en tota
classe de terreny, amb mitjans mecànics o manuals,
inclús càrrega del material excavat sobre camió i
transport a abocador de les terres no aprofitades i a
lloc a destinar per la D.F per acopi de les terres
aprofitades, inclos el temps d'espera i el cànon d'us

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,16610 0,16610
Maquinària

C1311220 h Pala carregadora mitjana, sobre erugues 0,050 /R x 67,02000 = 3,35100
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,020 /R x 32,12000 = 0,64240

Subtotal: 3,99340 3,99340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00166

COST DIRECTE 4,16116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16116

P-13 F2225222 m3 Excavació de rasa, en tota classe de terreny, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual del
material excavat sobre camió i transport a abocador
de les terres no aprofitades i a lloc a destinar per la
D.F per acopi de les terres aprofitades, inclos el
temps d'espera i el cànon d'us

Rend.: 1,000 5,31 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,61000 = 0,24915

Subtotal: 0,24915 0,24915
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,060 /R x 32,12000 = 1,92720
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 52,17000 = 3,13020

Subtotal: 5,05740 5,05740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00249

COST DIRECTE 5,30904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30904

P-14 F227A00F m2 Repàs i compactació de sol de rasa de fins a 1.5 m
d'amplada, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,61000 = 0,33220

Subtotal: 0,33220 0,33220
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,030 /R x 7,54700 = 0,22641

Subtotal: 0,22641 0,22641

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00332

COST DIRECTE 0,56193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56193

P-15 F2280001 m3 Subministre i col.locació de sorra de pedrera d'acord
amb instruccions companyies col.locada en
l'assentament de canonades i cablejat.

Rend.: 1,000 13,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra, inclòs
subministrament, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant. Inclos transport a obra.

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,19000 = 0,85950

Subtotal: 0,85950 0,85950
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 52,17000 = 1,04340
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,025 /R x 7,54700 = 0,18868
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Subtotal: 1,23208 1,23208
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,710      x 11,40500 = 19,50255

Subtotal: 19,50255 19,50255

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00860

COST DIRECTE 21,60273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60273

P-17 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 /R x 45,03000 = 2,70180
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 5,21700

Subtotal: 7,91880 7,91880

COST DIRECTE 7,91880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91880

P-18 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 59,10000 = 2,36400
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,20000 = 1,79200
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,89000 = 0,92225

Subtotal: 5,07825 5,07825
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 20,17200 20,17200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,83067 = 0,01246

Subtotal: 0,01246 0,01246
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COST DIRECTE 26,09321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09321

P-19 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 66,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450

Subtotal: 10,44900 10,44900
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,17000 = 0,62550

Subtotal: 0,62550 0,62550
Materials

B0641060 m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 52,27000 = 54,88350

Subtotal: 54,88350 54,88350
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674

COST DIRECTE 66,11474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,11474

P-20 F9650310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm
amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 16,61000 = 2,75726
A0121000 h Oficial 1a 0,083 /R x 19,83000 = 1,64589

Subtotal: 4,40315 4,40315
Materials

B9650310 m Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm 1,050      x 5,20000 = 5,46000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,004      x 39,82000 = 0,15928
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,075      x 64,04000 = 4,80300

Subtotal: 10,42228 10,42228

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04403

COST DIRECTE 14,86946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86946

P-21 F9680I02 m Subministrament i col.locació de gual de granit gris
tipus B60 per a vehicles de P.G.G., format per
rampes amb peces de 57x40x10 cm, inclòs part
proporcional de peces laterals de transició de
57x40x28 cm, col.locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix mínim. Inclòs
transprot i distribució a l'obra. Totalment finalitzat

Rend.: 1,000 73,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,61000 = 19,93200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,83000 = 7,93200

Subtotal: 27,86400 27,86400
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,005      x 84,05815 = 0,42029

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,056      x 50,75000 = 2,84200

B967U0EV m Gual per a vehicles de granit tipus B60, caps
inclosos, serrat i flamejat. Inclòs part proporcional de
peces laterals.

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 45,26229 45,26229

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27864

COST DIRECTE 73,40493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,40493

P-22 F97422EE m Subministrament i col.locació de rigola de 30 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,220 /R x 19,83000 = 4,36260
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,61000 = 1,16270

Subtotal: 5,52530 5,52530
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,005      x 84,05815 = 0,42029

B97422E1 m2 Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

0,300      x 3,87000 = 1,16100

B051E101 t Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 0,001      x 99,08000 = 0,09908

Subtotal: 1,68037 1,68037

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05525

COST DIRECTE 7,26092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26092

P-23 F9A1201L m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 22,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,20000 = 1,79200
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 59,10000 = 4,13700
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,89000 = 0,92225

Subtotal: 6,85125 6,85125
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 13,09000 = 15,05350

Subtotal: 15,10050 15,10050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,83067 = 0,01246

Subtotal: 0,01246 0,01246

COST DIRECTE 22,79471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79471

P-24 F9E1BR15 m Subministrament i col.locació a l'estesa de paviment
de llosa tipus Vulcano de Breinco o similar, de
dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb acabat de color a
decidir per la DO. Col·locada sobre 10 cm de formigó
i rejuntat amb barreja de morter sec i pìgment del
mateix color. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 25,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 16,61000 = 4,48470
A0121000 h Oficial 1a 0,730 /R x 19,83000 = 14,47590

Subtotal: 18,96060 18,96060
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 84,05815 = 2,52174

B9E1BR15 m2 Llosa tipus Vulcano de Breinco o similar, de
dimensions 40 x 20 x 7 cm, amb acabat de color a
decidir per la DO.

0,200      x 18,91000 = 3,78200

Subtotal: 6,30374 6,30374

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18961

COST DIRECTE 25,45395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,45395

P-25 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 26,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 16,61000 = 4,48470
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,83000 = 8,52690

Subtotal: 13,01160 13,01160
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,031      x 60,97720 = 1,89029

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 2,67000 = 0,68085
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de

vianants
1,020      x 10,07000 = 10,27140

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,003      x 142,84000 = 0,42852

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 0,94000 = 0,00940

Subtotal: 13,28046 13,28046
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,01133 = 0,19517

Subtotal: 0,19517 0,19517
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COST DIRECTE 26,48723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,48723

P-26 F9G247G8 m3 Paviment de formigó colorejat HA-30/P/20/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic, sobre juntes plàstic TQ de
Tecnol per formigó, per formació de pastilles per a
capa de rodadura de diferent color, i part proporcional
d'encofrat en laterals amb escossell i parcel.les sense
tanca, acabat amb fratassat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars color a escollir per la DF d'acord
amb mostres projecte.
L'execució s'haurà de fer aplicant colors diferents (3)
als diferents rectangles en que es forma la vorera, en
diferents moments per combinar els colors. Es tindrà
especial cura en protegir cada peça per evitar que
l'execució de la que limita pugui tacar l'executada.

Rend.: 1,000 125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 17,19000 = 4,29750

Subtotal: 4,29750 4,29750
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,250 /R x 9,75000 = 2,43750

Subtotal: 2,43750 2,43750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,29733 = 0,06446

Subtotal: 0,06446 0,06446
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COST DIRECTE 6,79946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79946

P-28 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42846
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677

Subtotal: 1,80523 1,80523
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70920
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46470
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 51,74000 = 0,62088

Subtotal: 1,79478 1,79478
Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,80533 = 0,02708

Subtotal: 0,02708 0,02708

COST DIRECTE 49,62709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,62709

P-29 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 47,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42846

Subtotal: 1,80523 1,80523
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 51,74000 = 0,62088
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C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46470
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70920

Subtotal: 1,79478 1,79478
Materials

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 44,00000 = 44,00000

Subtotal: 44,00000 44,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,80533 = 0,02708

Subtotal: 0,02708 0,02708

COST DIRECTE 47,62709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,62709

P-30 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,19000 = 0,06876

Subtotal: 0,06876 0,06876
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 24,31000 = 0,09724

Subtotal: 0,09724 0,09724
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,40000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,06867 = 0,00103

Subtotal: 0,00103 0,00103

COST DIRECTE 0,76703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76703

P-31 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,19000 = 0,05157

Subtotal: 0,05157 0,05157
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,31000 = 0,07293
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Subtotal: 0,07293 0,07293
Materials

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,05133 = 0,00077

Subtotal: 0,00077 0,00077

COST DIRECTE 0,39527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39527

P-32 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,61000 = 0,06644
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 19,83000 = 0,13881

Subtotal: 0,20525 0,20525
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 33,32000 = 0,13328

Subtotal: 0,13328 0,13328
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,033      x 6,80000 = 0,22440
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,017      x 3,67000 = 0,06239

Subtotal: 0,28679 0,28679
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,20533 = 0,00308

Subtotal: 0,00308 0,00308

COST DIRECTE 0,62840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62840

P-33 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua
de 40 cm 0,8/0,4 (linia de cediu el pas ), amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclòs premarcatge i totalment
finalitzat.

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,009 /R x 16,61000 = 0,14949
A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 19,83000 = 0,35694

Subtotal: 0,50643 0,50643
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,007 /R x 25,48000 = 0,17836

Subtotal: 0,17836 0,17836
Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,067      x 3,67000 = 0,24589
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,133      x 6,80000 = 0,90440

Subtotal: 1,15029 1,15029

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00506

COST DIRECTE 1,84014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84014

P-34 FBA21236 m2 Pintat sobre paviment d'inscripció cediu el pas amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i
totalment finalitzat

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,61000 = 4,98300
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,83000 = 0,19830

Subtotal: 5,18130 5,18130
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,300 /R x 25,48000 = 7,64400

Subtotal: 7,64400 7,64400
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,000      x 6,80000 = 6,80000
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,500      x 3,67000 = 1,83500

Subtotal: 8,63500 8,63500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05181

COST DIRECTE 21,51211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51211

P-35 FBA21616 m2 Pintat sobre paviment d'incripció Stop amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual. Tot
inclòs i totalment finalitzat.

Rend.: 1,000 19,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,61000 = 4,98300
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,83000 = 0,19830

Subtotal: 5,18130 5,18130
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,300 /R x 25,48000 = 7,64400

Subtotal: 7,64400 7,64400
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,000      x 6,80000 = 6,80000

Subtotal: 6,80000 6,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05181

COST DIRECTE 19,67711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67711

P-36 FD5ZBJ35 u Subministrament i col·locació de reixa practicable per
a embornal, de fosa dúctil model DELTA de Fundición
Dúctil Benito o similar, de mides de reixa 535 X 280
mm i 57 mm d'alçada, sobre bunera sifònica de fosa
dúctil model DELTA SF570, de la mateixa casa
comercial o similar. Classe de resistència C-250.
Col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Totalment instal.lat

Rend.: 1,000 123,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,61000 = 12,45750
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500

Subtotal: 22,37250 22,37250
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 84,05815 = 1,68116

BD5ZBJ35 u Reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil
model DELTA de Fundición Dúctil Benito o similar de
mides de reixa 535 x 280 mm i 57 mm d'alçada.
Dimensions exteriors del marc 840 x 400 mm. Classe
C-250. La reixa disposa d'obertures paral·leles de 95
x 24 mm, que garanteixen l'absorció. Els nervis
inferiors són reforçats i antibicicleta. Reixa articulada
antirobatori i superfície metàlica antilliscant, revestida
amb pintura asfàltica o quitrà. Bústia de fosa dúctil
per a embornal model SF570 de la mateixa casa
comercial amb sortida per tub de 200 mm com a
màxim

1,000      x 99,00000 = 99,00000
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Subtotal: 100,68116 100,68116

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22373

COST DIRECTE 123,27739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,27739

P-37 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub
de diàmetre 80 cm

Rend.: 1,000 60,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,580 /R x 16,61000 = 9,63380
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 19,83000 = 11,50140

Subtotal: 21,13520 21,13520
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,748      x 52,07000 = 38,94836

Subtotal: 38,94836 38,94836
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,13533 = 0,31703

Subtotal: 0,31703 0,31703

COST DIRECTE 60,40059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,40059

P-38 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 81,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 19,83000 = 8,92350
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450

Subtotal: 16,39800 16,39800
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 36,52000 = 5,84320

Subtotal: 5,84320 5,84320
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,007      x 91,05020 = 0,63735
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BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 55,50000 = 58,27500

Subtotal: 58,91235 58,91235
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,39800 = 0,24597

Subtotal: 0,24597 0,24597

COST DIRECTE 81,39952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,39952

P-39 FDDZ7CE4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i
classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 102,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,61000 = 6,81010
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,83000 = 8,13030

Subtotal: 14,94040 14,94040
Materials

BDDZ7CE0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de
diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 86,23000 = 86,23000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 23,61000 = 0,80274

Subtotal: 87,03274 87,03274
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,94067 = 0,22411

Subtotal: 0,22411 0,22411

COST DIRECTE 102,19725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,19725

P-40 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,61000 = 4,98300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,83000 = 5,94900

Subtotal: 10,93200 10,93200
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a

0,009      x 66,20970 = 0,59589
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l'obra amb formigonera de 165 l
BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de

250x350x250 mm i 3 kg de pes
1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 4,20589 4,20589
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,93200 = 0,16398

Subtotal: 0,16398 0,16398

COST DIRECTE 15,30187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30187

P-41 FDG301PP m Formació de canalització per a dos tubs de polietilè
de doble capa de 110 mm de diàmetre amb dau de
recobriment de 45x27 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat
i muntat com a canalització soterrada. Totalment
finalitzat

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 19,83000 = 0,23796
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 16,61000 = 0,19932

Subtotal: 0,43728 0,43728
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,103      x 52,07000 = 5,36321

BG210F20 m Tub flexible corrugat de polietilè doble capa, corrugat
exterior llis interior per canalització de cablejat, de
110 mm de diàmetre nominal

2,000      x 1,27000 = 2,54000

Subtotal: 7,90321 7,90321

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00437

COST DIRECTE 8,34486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34486

P-42 FDG3VM13 m Excavació de rasa en vorera de 65 cm de fons per 30
cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del
fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants
de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma
tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de
diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de
150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de
rasa, amb material granular seleccionat d'aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de

Rend.: 1,000 38,29 €
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mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 0,032 /R x 15,03000 = 0,48096

Subtotal: 23,68396 23,68396
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 29,06000 = 1,74360
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 7,54700 = 0,30188
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 5,21700

Subtotal: 7,26248 7,26248
Materials

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 1,000      x 0,23000 = 0,23000
P0516000 m Fil guia per a conductes 2,000      x 0,13000 = 0,26000
B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,

de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,055      x 48,95000 = 2,69225

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis
interior de 63 mm de diàmetre

2,000      x 1,34000 = 2,68000

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,140      x 8,89000 = 1,24460

Subtotal: 7,10685 7,10685

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23684

COST DIRECTE 38,29013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,29013

P-43 FDG3VM21 m Excavació de rasa en vorera de 75 cm de fons per 45
cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del
fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants
de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma
tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm,
de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó
de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de
rasa, amb material granular seleccionat d'aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

Rend.: 1,000 43,72 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 0,032 /R x 15,03000 = 0,48096
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500

Subtotal: 23,68396 23,68396
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 7,54700 = 0,30188
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 5,21700
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 29,06000 = 1,74360

Subtotal: 7,26248 7,26248
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,216      x 8,89000 = 1,92024
BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 1,000      x 0,23000 = 0,23000
B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,

de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,103      x 48,95000 = 5,04185

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis
interior de 110 mm de diàmetre

2,000      x 2,54000 = 5,08000

P0516000 m Fil guia per a conductes 2,000      x 0,13000 = 0,26000

Subtotal: 12,53209 12,53209

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23684

COST DIRECTE 43,71537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,71537

P-44 FDG3VM41 m Excavació de rasa en vorera de 90 cm de fons per 45
cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del
fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants
de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma
tubular format per 4 conductes de PVC de Ø110 mm,
de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó
de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de
rasa, amb material granular seleccionat d'aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

Rend.: 1,000 51,25 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 0,032 /R x 15,03000 = 0,48096
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500

Subtotal: 23,68396 23,68396
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 29,06000 = 1,74360
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 7,54700 = 0,30188
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 5,21700

Subtotal: 7,26248 7,26248
Materials

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,147      x 48,95000 = 7,19565

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 1,000      x 0,23000 = 0,23000
BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis

interior de 110 mm de diàmetre
4,000      x 2,54000 = 10,16000

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,221      x 8,89000 = 1,96469
P0516000 m Fil guia per a conductes 4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 20,07034 20,07034

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23684

COST DIRECTE 51,25362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,25362

P-45 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de
telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou
excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs.
Tot inclòs, completament acabat

Rend.: 1,000 219,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 71,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 19,83000 = 23,79600
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,61000 = 19,93200

Subtotal: 43,72800 43,72800
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,013      x 11,40500 = 0,14827
B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 0,56700 = 0,56700
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B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 52,07000 = 26,03500

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000      x 0,17100 = 1,02600

Subtotal: 27,77627 27,77627

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43728

COST DIRECTE 71,94155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,94155

P-47 FDK2PDF2 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de
formigó amb tapa no registrable per connexions.
Dimensions interiors del pericó 30x30x33 cm, inclou
marc de 40x40 cm i tapa de formigó de 23 cm de
llum. Totalment instal·lat, i col·locat sobre solera de
formigó de neteja i anivellament de 5 cm de gruix,
amb formigó de fck= 15N/mm2

Rend.: 1,000 27,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,83000 = 0,19830

Subtotal: 4,35080 4,35080
Materials

BDKPDF9 u Pericó prefabricat de formigó, de dimensions exteriors
30x30x33 cm.

1,000      x 14,10000 = 14,10000

BDKPDF5 u Marc i tapa de formigó prefabricat, per arqueta de
30x30. Dimensions exteriors del marc 40x40 cm, i
llum de la tapa 30 cm

1,000      x 8,53000 = 8,53000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,015      x 46,34000 = 0,69510

Subtotal: 23,32510 23,32510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04351

COST DIRECTE 27,71941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71941

P-48 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per
a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 22,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 19,83000 = 6,94050
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

Subtotal: 12,75400 12,75400
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 84,05815 = 1,68116

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i 25 kg de pes

1,000      x 8,05400 = 8,05400

Subtotal: 9,73516 9,73516

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12754

COST DIRECTE 22,61670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,61670

P-49 FDPERI0H u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus H model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa
tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i
logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de
pou i transport de terres a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 408,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

Subtotal: 53,05000 53,05000
Materials

BDPERI1H u Marc i tapa de fosa dúctil tipus T1311H classe D-400,
de Fundición Dúctil Benito o similar, per a pericó H
de Telefònica

1,000      x 222,00000 = 222,00000

BDPERI0H u Pericó per a telecomunicacions tipus H de Telefònica
o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat

1,000      x 127,11000 = 127,11000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,110      x 48,95000 = 5,38450

Subtotal: 354,49450 354,49450
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53050

COST DIRECTE 408,07500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 408,07500

P-50 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus D model de Telefònica o
segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa
dúctil EN-124 classe D-400Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs
col·locació soterrada i excavació de pou i transport de
terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 540,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 19,83000 = 23,79600
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 73,62600 73,62600
Materials

BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe
D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar per a
pericó tipus D de Telefònica

1,000      x 280,00000 = 280,00000

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons
model oficial Telefónica

1,000      x 177,90000 = 177,90000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,168      x 48,95000 = 8,22360

Subtotal: 466,12360 466,12360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,73626

COST DIRECTE 540,48586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,48586

P-51 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa
tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i
logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en
façana segons indicacions de la direcció d'obra.
Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 84,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,83000 = 15,86400
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 32,47400 32,47400
Materials

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm
exterior, i pas lliure de 300x300

1,000      x 28,00000 = 28,00000

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica
o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat

1,000      x 22,84000 = 22,84000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,025      x 48,95000 = 1,22375

Subtotal: 52,06375 52,06375

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32474

COST DIRECTE 84,86249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,86249

P-52 FFA1P204 u Connexio de servei de fins a 10 m amb tub de PP de
200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb anell
de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar
soterrat. Connexió amb col.lector de la xarxa principal
de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per
la DO, o a pou de registre, totalment formigonat.
Inclos proves, transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.

Rend.: 1,000 314,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 12,37000 = 12,37000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 14,66000 = 7,33000

Subtotal: 19,70000 19,70000
Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l o procedent de fàbrica autoritzada per la DO

1,700      x 53,99230 = 91,78691

BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 10,000      x 10,42000 = 104,20000
BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de

sanejament per connectar a canonada 400
1,000      x 98,20000 = 98,20000

Subtotal: 294,18691 294,18691
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19700

COST DIRECTE 314,08391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,08391

P-53 FFAQ4000 u Escomesa aigua potable, instal·lada i provada en
rasa. Totalment finalitzat i segons criteris de la
companyia

Rend.: 1,000 330,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a
parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir del
terra 0.50 m). Tot inclòs.

Rend.: 1,000 11,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 FFB19255 m Subministrament i col.locació de tub de polietilè de
densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 14,66000 = 3,22520
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 12,37000 = 2,72140

Subtotal: 5,94660 5,94660
Materials

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,050      x 0,07000 = 0,07350

BFB19200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131

1,020      x 1,30000 = 1,32600

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,315      x 9,30000 = 2,92950

Subtotal: 4,32900 4,32900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05947

COST DIRECTE 10,33507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,33507

P-56 FFB19425 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,80 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 12,37000 = 2,72140
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 14,66000 = 3,22520

Subtotal: 5,94660 5,94660
Materials

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,300      x 20,28000 = 6,08400

BFB19400 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

1,020      x 1,47000 = 1,49940

BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 7,76340 7,76340
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,94667 = 0,08920

Subtotal: 0,08920 0,08920

COST DIRECTE 13,79920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79920

P-57 FFB1C255 m Subministrament i col.locació de tub de polietilè de
densitat alta PE-100, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53-131, amb unions soldades amb
electrosoldadura, inlcòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de rasa i provat.

Rend.: 1,000 21,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 14,66000 = 5,27760
A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 12,37000 = 4,45320

Subtotal: 9,73080 9,73080
Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,300 /R x 3,07000 = 0,92100

Subtotal: 0,92100 0,92100
Materials

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,040      x 55,00000 = 2,20000
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BFB1C200 m Tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131. Inclòs part proporcinal de peces
especials i accessoris

1,030      x 7,58000 = 7,80740

Subtotal: 10,28740 10,28740
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,73067 = 0,14596

Subtotal: 0,14596 0,14596

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09731

COST DIRECTE 21,18247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18247

P-58 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 29,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 14,66000 = 5,27760
A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 12,37000 = 4,45320

Subtotal: 9,73080 9,73080
Materials

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,200      x 55,00000 = 11,00000

BFB1F200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

1,020      x 8,19000 = 8,35380

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 19,63380 19,63380
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,73067 = 0,14596

Subtotal: 0,14596 0,14596

COST DIRECTE 29,51056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,51056

P-59 FG221K20 m Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat
de polietilè de doble capa, corrugat exterior llis
interior, de 63 mm de diàmetre nominal, i muntat com
a canalització soterrada. Totalment finalitzat

Rend.: 1,000 1,44 €



Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 14,66000 = 0,48378
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 12,37000 = 0,24740

Subtotal: 0,73118 0,73118
Materials

BG221K20 m Tub flexible corrugat de polietilè doble capa, corrugat
exterior llis interior per canalització de cablejat, de 63
mm de diàmetre nominal

1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00731

COST DIRECTE 1,43849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43849

P-60 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 14,66000 = 0,48378
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 12,37000 = 0,24740

Subtotal: 0,73118 0,73118
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,38000 = 2,42760

Subtotal: 2,42760 2,42760
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,73133 = 0,01097

Subtotal: 0,01097 0,01097

COST DIRECTE 3,16975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16975

P-61 FG22TR1K m Creuament de serveis amb tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada amb formigonat, dau 45x45 cm.

Rend.: 1,000 19,05 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 14,66000 = 0,61572
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 12,37000 = 0,24740

Subtotal: 0,86312 0,86312
Materials

D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l o
procedent de planta autoritzada per la do inclòs
transport i elements d'ancoratge

0,250      x 45,93703 = 11,48426

BG22TR10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 6,56000 = 6,69120

Subtotal: 18,17546 18,17546
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,86333 = 0,01295

Subtotal: 0,01295 0,01295

COST DIRECTE 19,05153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,05153

P-62 FG2E0002 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora
estandaritzada companyia, col.locada sobre sorra de
recobriment de canonades, mínim per sobre 10 cm.
Es tindrà especial cura en que les conduccions
guardin com a mínim una distància de 20 cm. entre
les cares interiors i alhora en cap cas quedi
paral.lelisme vertical.

Rend.: 1,000 0,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 FG3130PC m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv,
bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat

Rend.: 1,000 3,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 14,66000 = 1,46600
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 12,37000 = 1,23700

Subtotal: 2,70300 2,70300
Materials

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv,
tetrapolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat

1,050      x 0,53100 = 0,55755

Subtotal: 0,55755 0,55755
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02703

COST DIRECTE 3,28758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28758

P-64 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure
de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6
mm2 i col·locat en tub soterrat

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 14,66000 = 1,46600
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 12,37000 = 1,23700

Subtotal: 2,70300 2,70300
Materials

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2

1,050      x 1,94000 = 2,03700

Subtotal: 2,03700 2,03700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02703

COST DIRECTE 4,76703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76703

P-65 FG3140PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure
de designació UNE RV 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10
mm2 i col·locat en tub soterrat

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 12,37000 = 2,47400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 14,66000 = 2,93200

Subtotal: 5,40600 5,40600
Materials

BG3149PP m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2

1,050      x 3,15000 = 3,30750

Subtotal: 3,30750 3,30750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05406

COST DIRECTE 8,76756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76756

P-66 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure
nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional
d'accesoris i muntat soterrat

Rend.: 1,000 2,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 14,66000 = 0,14660
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 12,37000 = 1,23700

Subtotal: 1,38360 1,38360
Materials

BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 0,53400 = 0,53400
BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,13700 = 0,13700

Subtotal: 0,67100 0,67100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01384

COST DIRECTE 2,06844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06844

P-67 FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió
a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 μm
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials
de muntatge i connexió

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 12,37000 = 2,88221
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 14,66000 = 3,41578

Subtotal: 6,29799 6,29799
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 2,48400 = 2,48400

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

1,000      x 6,99000 = 6,99000

Subtotal: 9,47400 9,47400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06298

COST DIRECTE 15,83497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83497

P-68 FGLU5051 u Subministrament i col.locació de punt de llum format
per llumenera model ARAMIS de Socelec o similar,
amb làmpada de vapor de sodi d'alta pressió de 70 W
tipus T-PLUS de PHILIPS o similar, amb equip de
doble nivell i columna de 4 m d'alçada, tipus CL-2,
amb maneguet a 5º per llumenera AP-3. Col·locat
segons plànols d'enllumenat, amb base de pletina i
porta, col·locat sobre dau de formigó 500x500x700
mm, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
d'enllumenat públic, inlcòs ajudes, obres auxiliars i
accessoris. Totalment finalitzat.

Rend.: 1,000 1.016,56 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 12,37000 = 18,55500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 14,66000 = 14,66000

Subtotal: 33,21500 33,21500
Maquinària

C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 0,250 /R x 29,91600 = 7,47900

Subtotal: 7,47900 7,47900
Materials

B00004PP u Caixa de borns i fusibles 1,000      x 6,62200 = 6,62200
BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV 0.6/1 kv,

tetrapolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat
5,000      x 0,53100 = 2,65500

BHM11H51 u Llumenera hermètica ARAMIS de Socelec, o similar.
Grau d'estanquitat IP66, amb reflector 1543 per
làmpada de vapor de sodi tipus T-PLUS  de PHILIPS
o similar de 70 w. Cos d'alumini, obturador de
policarbonat reforçat amb fibra de vidre, reflector
d'alumini i difusor de policarbonat.

1,000      x 645,00000 = 645,00000

BHM11H52 U Columna de 4 m d'alçada tipus CL-2 de IEP o similar,
tipus AM-10 segons EN-40, amb conicitat 13%.
Formada per xapa d'acer amb un acabat galvanitzat
en calent.

1,000      x 280,00000 = 280,00000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l o procedent de fàbrica autoritzada per la DO

0,175      x 53,99230 = 9,44865

BHN7PS02 u Làmpada de sodi d'alta pressió i gran qualitat amb
tecnologia PIA, tipus MASTER SON-T PIA PLUS, de
Philips o similar, de 70 w

1,000      x 31,81000 = 31,81000

Subtotal: 975,53565 975,53565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33215

COST DIRECTE 1.016,56180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.016,56180

P-69 FM211528 u Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat amb
dues sortides de 70 mm de diàmetre del tipus
Barcelona, i connexió d'entrada de DN 100. Inclou
arqueta i tapa. Cos fabricat en fosa nodular. L'eix
d'acer inoxidable AISI 304; seient de llautó i juntes de
NBR: Segons norma UNE 23407. Totalment finalitzt i
funcionant.

Rend.: 1,000 754,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 14,66000 = 117,28000
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A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 12,37000 = 98,96000

Subtotal: 216,24000 216,24000
Materials

BM211520 u Hidrant soterrat amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre del tipus Barcelona, i connexió d'entrada de
DN 100. Inclou arqueta i tapa. Cos fabricat en fosa
nodular. L'eix d'acer inoxidable AISI 304; seient de
llautó i juntes de NBR: Segons norma UNE 23407
(ref. IHAC013 Pradinsa o similar).

1,000      x 415,60000 = 415,60000

BMY21000 u Material auxilar i petit material per a instal·lació
d'hidrant

1,000      x 120,50000 = 120,50000

Subtotal: 536,10000 536,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,16240

COST DIRECTE 754,50240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 754,50240

P-70 FM6AP230 u Soldadura aluminotermica Rend.: 1,000 5,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 14,66000 = 0,87960

Subtotal: 0,87960 0,87960
Maquinària

CH100010 h Desgast eines 4,000 /R x 0,36100 = 1,44400

Subtotal: 1,44400 1,44400
Materials

BFER0110 u Cartutxo soldadura aluminotermica 1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 3,10000 3,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00880

COST DIRECTE 5,43240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43240

P-71 FN000001 pa Reparació xarxa de clavegueram residual mitjançant
resines en juntes malmeses prèvia extracció d'arrels.
Amb mitjans mecànics especials de reparació de
xarxes de sanejament.

Rend.: 1,000 9.520,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 FN11A1PP u Subministrament i col·locació de boca de reg amb
entrada brida DN 40 més rosca 1 1/2'' i sortida racord
tipus Barcelona de 45 mm; de la casa comercial
Pradinsa o similar. Inclòs arqueta i tapa, accessoris i
tub de connexió. Totalment muntada, provada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 258,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 12,37000 = 61,85000
A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 14,66000 = 73,30000

Subtotal: 135,15000 135,15000
Materials

BN11A1PR u Boca de reg amb entrada brida DN 40 més rosca 1
1/2'' i sortida racord tipus Barcelona de 45 mm; ref.
IHACC03 de la casa comercial Pradinsa o similar.
Inclòs arqueta i tapa.

1,000      x 112,73000 = 112,73000

BN11A1PP u Elements auxiliars i petit material per al muntatge de
boca de reg

1,000      x 9,26000 = 9,26000

Subtotal: 121,99000 121,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,35150

COST DIRECTE 258,49150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,49150

P-73 FN12D324 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil i amb assentament elàstic, amb
brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de
PN, tipus Hawle o similar, equipada amb conjunt de
maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló, dos
maniguets electrosoldables, dos portabrides i dos
brides boges

Rend.: 1,000 311,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 14,66000 = 21,99000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 12,37000 = 18,55500

Subtotal: 40,54500 40,54500
Materials

BN12D324 u Material auxiliar i petit material per a instal·lació de
vàlvula de fosa de DN 100  (maniguets, portabrides i
brides)

1,000      x 102,70000 = 102,70000

BN12D320 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic,
amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar
de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa
nodular GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable,
revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de
EPDM-NBR

1,000      x 150,23000 = 150,23000

BN12D2PC u Boca per claus de fosa nodular, circular, de diàmetre
exterior 15 cm i interior de 9 cm.

1,000      x 17,67000 = 17,67000

Subtotal: 270,60000 270,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40545

COST DIRECTE 311,55045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,55045

P-74 FN12G324 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil i amb assentament elàstic,
amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, de 10 bar
de PN, tipus Hawle o similar, equipada amb conjunt
de maniobra sota boca de carrer. Inclòs trampilló.

Rend.: 1,000 196,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 14,66000 = 21,99000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 12,37000 = 18,55500

Subtotal: 40,54500 40,54500
Materials

BN12D2PC u Boca per claus de fosa nodular, circular, de diàmetre
exterior 15 cm i interior de 9 cm.

1,000      x 17,67000 = 17,67000

BN12G324 u Material auxiliar i petit material per a instal·lació de
vàlvula de fosa de DN 65

1,000      x 33,20000 = 33,20000

BN12G320 u Vàlvula de comporta manual d'assentament elàstic,
amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, de 10 bar
de PN. Amb obturador de goma, tancament de fosa
nodular GGG-50, eix no ascendent d'acer inoxidable,
revestiment interior i exterior d'epoxy i junta de
EPDM-NBR

1,000      x 104,24000 = 104,24000

Subtotal: 155,11000 155,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40545

COST DIRECTE 196,06045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,06045

P-75 FN12GS02 u Subministrament i col.locació de vàlvula de comporta
per gas de DN 65, màxim a 50ºC. Segons normes EN
1092-2: 1997, i DIN 2501. Cos de fosa, revestit amb
epoxy, tant interior com exteriorment. Color groc.
Inclòs trampilló. Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 494,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 12,37000 = 17,68910
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 14,66000 = 20,96380

Subtotal: 38,65290 38,65290
Materials

BN12GS02 u Vàlvula de comporta per gas de DN 65, màxim a
50ºC. Segons normes EN 1092-2: 1997, i DIN 2501.

1,000      x 438,00000 = 438,00000
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Cos de fosa, revestit amb epoxy, tant interior com
exteriorment. Color groc.

BN12D2PC u Boca per claus de fosa nodular, circular, de diàmetre
exterior 15 cm i interior de 9 cm.

1,000      x 17,67000 = 17,67000

Subtotal: 455,67000 455,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38653

COST DIRECTE 494,70943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,70943

P-76 FPAAJ057 m Retirada i desconnexió de la línia d'enllumenat
existent soterrada. Inclòs càrrega en camió i transport
a l'abocador o a punt indicat per la DO situat a
qualsevol distància.

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,61000 = 0,33220

Subtotal: 0,33220 0,33220
Maquinària

C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxim 0,020 /R x 29,91600 = 0,59832

Subtotal: 0,59832 0,59832

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00332

COST DIRECTE 0,93384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93384

P-77 FQ115TQ2 u Subministrament i col.locació de banc NeoBarcino de
Fundición Dúctil Benito, o similar, construit de fosa
dúctil i fusta tropical tractada de 1800 mm de
llargària, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30
cm, inclòs elements de muntatge i totalment finalitzat

Rend.: 1,000 196,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 19,83000 = 4,56090
A0140000 h Manobre 1,060 /R x 16,61000 = 17,60660

Subtotal: 22,16750 22,16750
Materials

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,120      x 51,18230 = 6,14188

BQ115TQ1 u Banc NeoBarcino de de Fundición Dúctil Benito,
construit de fosa dúctil i fusta tropical de 1800 mm de
llargària

1,000      x 168,12300 = 168,12300
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Subtotal: 174,26488 174,26488

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22168

COST DIRECTE 196,65406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,65406

P-78 FQ2103PP u Subministrament i col.locació de font model Egea
Doble de Fundición Dúctil Benito o similar, formada
per cos de ferro, base amb suport i reixa doble de
fosa dúctil amb marc de ferro; inclos cubeta de
polièster i aixetes d'acer niquel.lat. Totalment
instal.lada.

Rend.: 1,000 184,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

Subtotal: 28,88100 28,88100
Materials

BQ1150PP u Paperera Dara sense tapa de Fundición Dúctil Benito
o similar de 850 d'alçària

1,000      x 150,34300 = 150,34300

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,100      x 51,18230 = 5,11823

Subtotal: 155,46123 155,46123

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28881

COST DIRECTE 184,63104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,63104

P-79 FQ318283 u Subministrament i col.locació de paperera model
Redonda Mad de Fundición Dúctil Benito o similar,
formada per estructura metàl.lica interior i exterior
amb 24 llistons de fusta tropical, peu en tub de 195
mm de diàmetre de gran resistència i cubeta d'acer
galvanitzat. Inclòs fixació amb perns, totalment
instal.lada.

Rend.: 1,000 185,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800
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Subtotal: 17,25400 17,25400
Materials

BQ318283 u Paperera model Redonda Mad de Fundición Dúctil
Benito o similar, formada per estructura metàl.lica
interior i exterior amb 24 llistons de fusta tropical, peu
en tub de 195 mm de diàmetre de gran resistència i
cubeta d'acer galvanitzat.

1,000      x 165,00000 = 165,00000

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,064      x 51,18230 = 3,27567

Subtotal: 168,27567 168,27567

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17254

COST DIRECTE 185,70221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,70221

P-80 FR2G01PP u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,250 /R x 28,12300 = 7,03075

Subtotal: 7,03075 7,03075

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,03075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03075

P-81 FR453294 u Subministrament de Magnolia Grandiflora (Magnòlia)
de 3 a 3,5 m d'alçada subministrada amb pa de terra i
guix

Rend.: 1,000 337,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-82 FR483490 u Tilia Tomentosa (til·ler) de 12 a 14 cm de perímetre
de tronc, subministrat en cepelló

Rend.: 1,000 62,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-83 FR632Q31 u Plantació d'arbre, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 %

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 12,14000 = 3,03500
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 14,19000 = 0,85140

Subtotal: 3,88640 3,88640
Maquinària

C1503000 h Camio grua 0,150 /R x 27,11600 = 4,06740

Subtotal: 4,06740 4,06740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03886

COST DIRECTE 7,99266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99266

P-84 FR6613PP u Entutorat d'arbre amb 2 tutors de fusta de 8 cm de
diàmetre i 2'50 m d'alçària, clavats als fons del forat
d'excavació i retacats amb la terra de plantació,
subjectes entre ells amb 2 travessers de fusta i
subjecció aL tronc amb cinta tèxtil no degradable de
3-4 cm d'amplada. Totalment col.locat

Rend.: 1,000 37,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,800 /R x 12,37000 = 9,89600
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 14,19000 = 0,14190

Subtotal: 10,03790 10,03790
Materials

BFR6613PP u Kit de 2  tutors de fusta de 8 cm de diàmetre i 2'50 m
d'alçària, 2  travessers de fusta i cinta tèxtil no
degradable de 3-4 cm d'amplada.

1,000      x 27,05000 = 27,05000

Subtotal: 27,05000 27,05000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10038

COST DIRECTE 37,18828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,18828

P-85 FRF2PA04 u Subministrament i instal.lació d'anell de degoteig amb
tub de PE sèrie DL de Rain Bird o similar de Dn 16
mm amb goters integrats cada 33 cm, de 2 m de
perímetre, unió a pressió inclòs part proporcioanl de
peces especials de connexió a la xarxa secundària

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050
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Subtotal: 1,82200 1,82200
Materials

BR119384 m Tub de degoteig sèrie DL de Rain Bird o similar de
diàmetre 16 mm inclòs goter integrat autocompensant
integrat cada 33 cm inclòs part proporcional de peces
de connexió i muntatge.

2,000      x 0,89000 = 1,78000

Subtotal: 1,78000 1,78000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01822

COST DIRECTE 3,62022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62022

P-86 G2000050 un armari conexions i comptadors per parcel.la doble,
d'acord amb normativa companyia, amb element
prefabricat, totalment muntat i instal.lat Armari amb
porta metal·lica, 1550 mm x 800 mm x 345 mm Ref.
ENDESA-6703931-Ref.G.E.T.- PE-A. Inlcós Peana
de suport de formigó prefabricat per GR-A i PE-A, en
forma de U tancada, de dimensio 400x305x705mm
Columna prefabricada en GRC, per suministre
independent de Gas, Aigua i llum.

Rend.: 1,000 915,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 G2000051 un armari conexions i comptadors per parcel.la simple,
d'acord amb normativa companyia, amb element
prefabricat, totalment muntat i instal.lat Armari amb
porta metal·lica, 1550 mm x 800 mm x 345 mm Ref.
ENDESA-6703931-Ref.G.E.T.- PE-A. Inlcós Peana
de suport de formigó prefabricat per GR-A i PE-A, en
forma de U tancada, de dimensio 400x305x705mm
Columna prefabricada en GRC, per suministre
independent de Gas, Aigua i llum.

Rend.: 1,000 720,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal continua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclòs
premarcatge i totalment finalitzat.

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,008 /R x 16,61000 = 0,13288
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 19,83000 = 0,29745

Subtotal: 0,43033 0,43033
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,008 /R x 25,48000 = 0,20384

Subtotal: 0,20384 0,20384
Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,67000 = 0,36700
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,200      x 6,80000 = 1,36000

Subtotal: 1,72700 1,72700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00430

COST DIRECTE 2,36547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36547

P-89 GBB1S251 u Subministrament i col.locació de placa reflectora
circular girod o similar, d'alumini, de 60 cm de
diàmetre i 1,8 mm de gruix, per a senyals de trànsit a
circuit urbà, fixada mecanicament a rails monobloc
amb doble plec de seguretat, inclòs plaques
informatives auxiliars com a retirada de vehicles amb
grua, horaris d'aparcament i altres. inclòs accesoris
de fixació i cargoleria d'acer inoxidable. Totalment
instal.lada

Rend.: 1,000 87,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800

Subtotal: 13,28800 13,28800
Materials

BBM12602 u Senyal circular d'alumini tradicional reflectant E.G.,
totalment d'alumini i amb tractament de superfície
inalterable; de 600 mm de diàmetre.

1,000      x 54,27000 = 54,27000

BBM101PP u Abraçadora d'alumini 2,000      x 9,67000 = 19,34000

Subtotal: 73,61000 73,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13288

COST DIRECTE 87,03088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,03088
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PARTIDES D'OBRA

P-90 GBBZ1110 m Subministrament i col.locació de suport d'alumini
anonitzat (15 micres) cilíndric amb tap, tipus girod o
similar, de diàmetre 76 mm per 5 mm de gruix
normalitzat per a senyal de trànsit en circuit urbà,
totalment instal.lat amb dau de formigó i sistema de
fixació acceptat per la DO. Tot inclòs

Rend.: 1,000 37,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

Subtotal: 6,13550 6,13550
Materials

D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l o
procedent de planta autoritzada per la do inclòs
transport i elements d'ancoratge

0,030      x 45,93703 = 1,37811

BBMZ1B21 m Pal circular d'alumini anonitzat (15 micres) de girod o
similar, de diàmetre 76x5 mm normalitzat amb tap a
la part superior tipus interior inclòs sistema de fixació

1,000      x 29,87000 = 29,87000

Subtotal: 31,24811 31,24811

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06136

COST DIRECTE 37,44497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,44497

P-91 GD7F0002 un Execució de desembocadura / recollida, a base de
formigó h-25, encofrat formant aletes, recalçat sobre
terreny ferm, inclòs part proporcional d'excavació
necessària i formigó de fonament i de protecció fins el
llit del torrent en que aboca a base de peces de canal
de talusos de formigó o formigó en massa lliscat,
conectada a tub i en bones condicions, mesures alt 2
m., ample de les aletes 2 m. i 2 m. la part central,
parets de formigó armat de 20 cm.
S'admet la col.locació d'aletes prefabricades amb
mesures estandaritzades per diàmetre de tubs
d'entrada i sortida.

Rend.: 1,000 2.052,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-92 GF31PES1 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa
elèctirca, caixa general de protecció, armaris amb
l'equip de comptadors, transformadors de mesura i
proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la
Companyia Subministradora. Inclosa obra civil
necessària.

Rend.: 1,000 2.025,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 GG1M2015 u Subministrament i col·locació de quadre de
comandament per enllumenat; format per armari
CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials
rearmables, inclou protector contra sobretensions i
està preparat per una estabilitzador - reductor de flux
lluminós de 30 KVA, tipus ARESTAT - 30. Inclou
dispositiu d'encesa URBILUX, amb comandament via
módem GSM. Tots els components inclosos i part
proporcional d'elements auxiliars.Totalment finalitzat,
segons plànols

Rend.: 1,000 10.795,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,83000 = 158,64000
A013U001 h Ajudant 8,000 /R x 12,37000 = 98,96000

Subtotal: 257,60000 257,60000
Materials

BG1M3035 u Dispositiu d'encesa URBILUX, amb comandament via
MODEM GSM, d'ARELSA o similar

1,000      x 1.033,00000 = 1.033,00000

BG1M2025 u Estabilitzador-reductor de flux lluminós de 30 KVA,
tipus ARESTAT -30 d'ARELSA o similar

1,000      x 4.909,72000 = 4.909,72000

BG1M1015 u Armari CITI - 10 R 3S DR d'ARELSA o similar, amb
tres sortides amb diferencials rearmables, inclou
protector contra sobretensions i està preparat per un
estabilitzador - reductor de flux lluminós.

1,000      x 4.593,00000 = 4.593,00000

Subtotal: 10.535,72000 10.535,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,57600

COST DIRECTE 10.795,89600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.795,89600

P-94 GG39BGD6 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 mm2, col.locat
en tub

Rend.: 1,000 24,98 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,540 /R x 12,37000 = 6,67980
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,540 /R x 14,66000 = 7,91640

Subtotal: 14,59620 14,59620
Materials

BG39BGD0 m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 mm2

1,000      x 10,38009 = 10,38009

Subtotal: 10,38009 10,38009

COST DIRECTE 24,97629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,97629

P-95 PAI0J060 u Subministrament i col·locació de bateria de
contenidors soterrats per recollida selectiva. Cada
punt de recollida estarà format per 3 contenidors.
Totalment instal·lat i acabat

Rend.: 1,000 18.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 PAIOJ010 pa Partida alçada a justificar destinada a la seguretat i
salut de l'obra.

Rend.: 1,000 11.501,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 PAIOJ020 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a l'obra Rend.: 1,000 30.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 PAIOJ040 pa Partida alçada a justificar per a l'eliminació de serveis
existents

Rend.: 1,000 3.625,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la
localització de la fita existent, el mandrilat del últim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 120,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Pressupost Obres millora carrer Girona.
Maià de Montcal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/09/11 Pàg.: 58

PARTIDES ALÇADES

XPAJ2393 pa Connexió i subministrament provisional d'aigua a les
vivendes exisents. Inclou part proporcional
d'accessoris i complements. Totalment finalitzat.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJ2395 pa Prova d'estanquitat i pressió de la xarxa de
canonades, inclòs jornada d'inspector

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAJ3482 u Connexió a xarxa existent. Inclòs part proporcional
d'elements de muntatge, accessoris i complements
d'instal·lacions.

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPJEU100 pa Partida alçada a justificar per connexió companyia
subministradora d'electricitat, inclós caixa de protecció

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPJEU200 pa Partida alçada a justificar per projectes, dictament,
tramitació, tases, legalització i altres

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPS90606 pa Reconeixement de l'estat final de les obres,
mitjançant circuit tancat de televisió

Rend.: 1,000 1.648,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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2.1.1 Introducció i objectius 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’INCASOL com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir 
un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2.1.2 Definició de conceptes. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. 
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que 
tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor 
de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
2.1.3 Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 

l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 
la seva classificació. 
 
 
2.1.3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 
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17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   

contaminats per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

2.1.3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el 
capítol 17 del CER. 

 
RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 

els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 
 
2.1.3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER. 

 
Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
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2.1.4 4 Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 

 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició 
o enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració 
de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat mitjançant la taula que s’adjunta en el 
present apartat. 
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 
RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS - - 141 - - - 117 
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2.1.5 Volum de residus generats en obra 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 

 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula on es realitza l’esmentada estimació en la que es considera el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra. 

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES                         6.886,40 €  0,0006 4,13 0,0001 0,69 0,0028 19,28 0,0002 1,38 0,00004 0,28 0,0015 10,33 

Subtotal                          6.886,40 €    4,13   0,69   19,28   1,38   0,28   10,33 

Capítol PAVIMENTACIÓ 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS                       21.393,80 €  _ _ _ _ 0,0003 6,42 _ _ 0,00004 0,86 _ _ 

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES                       92.561,18 €  _ _ _ _ 0,0003 27,77 _ _ 0,00004 3,70 _ _ 

Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES                       38.614,85 €  _ _ _ _ 0,0003 11,58 _ _ 0,00004 1,54 _ _ 

Subtotal                      152.569,83 €            45,77       6,10     

Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGES                       56.622,91 €  0,0003 16,99 _ _ 0,0001 5,66 _ _ 0,00004 2,26 _ _ 

Subcapítol CLAVEGUERAM                       14.308,80 €  0,0002 2,86 _ _ 0,0002 2,86 _ _ 0,00004 0,57 _ _ 

Subtotal                        70.931,71 €    19,85       8,52       2,84     

Capítol XARXA AIGUA POTABLE 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol AIGUA POTABLE                       33.670,60 €  0,0001 3,37 _ _ 0,0002 6,73 _ _ _ _ _ _ 

Subtotal                        33.670,60 €    3,37       6,73             

Capítol XARXA DE REG 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENJARDINAMENT I REG                       17.986,18 €  0,0001 1,80 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,72 _ _ 

Subtotal                        17.986,18 €    1,80       0,00       0,72     

Capítol XARXA ELÈCTRICA 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ                       63.318,11 €  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 2,53 _ _ 

Subtotal                        63.318,11 €                    2,53     

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC                       55.702,69 €  _ _ _ _ 0,0001 5,57 _ _ 0,00004 2,23 _ _ 

Subtotal                        55.702,69 €            5,57       2,23     

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS                       47.047,98 €  0,0003 14,11 _ _ 0,0001 4,70 _ _ 0,00004 1,88 _ _ 

Subtotal                        47.047,98 €    14,11       4,70   0,00   1,88     

Capítol XARXA DE GAS 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol GAS                       20.684,03 €  0,0003 6,21 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,83 _ _ 

Subtotal                        20.684,03 €    6,21               0,83     
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Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SENYALITZACIÓ                         2.127,90 €  _ _ _ _ 0,0001 0,21 _ _ 0,00004 0,09 _ _ 

Subcapítol ABALISAMENT   _ _ 0,0001 0,00 0,0004 0,00 _ _ 0,00004 0,00 _ _ 

Subtotal                          2.127,90 €        0,00   0,21       0,09     

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol EQUIPAMENTS    _ _ _ _ 0,0001   _ _ 0,00004   _ _ 

Subcapítol MOBILIARI URBÀ                         2.096,38 €  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,08 _ _ 

Subtotal                          2.096,38 €            0       0,08     

Capítol SEGURETAT I SALUT 
 PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SEGURETAT I SALUT                       11.501,00 €  _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,46 _ _ 

Subtotal                        11.501,00 €                    0,46     

             

TOTALS 
 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

 
49,47 0,69 90,80 1,38 18,03 10,33 

               

TOTALS 
 PRESSUPOST TOTAL 

DEL PROJECTE  

RESIDUS ESPECIALS   
       Fc Volum (m³)   
       TOTALS                     511.527,55 €  0,00004 20,46   
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2.1.6 Vies de gestió de residus 

2.1.6.1 Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 
 

2.1.6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6.3 Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 
al llarg del seu recorregut. 

 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 

 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 

2.1.6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que 
els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment 
de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador



 

 11 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

2.1.6.3.2 Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultat la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 

Residus inerts 

Nom del gestor:  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

Codi de gestor E-1188.10 

Operacions autoritzades T12 Deposició de residus no especials 

Adreça física Clot de les mules, (17850) Beuda 

Adreça de correspondència Ctra. De riudaura (consorci sigma), s/n ,(17850) 
Beuda   

Telèfon 972274871 

 
Plàstics, vidre, paper i cartró i runes 

Nom del gestor:....  LLUÍS SOLÉ ESPONA 

Codi de gestor E-288.96 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V41 Reciclatge. Recuperació.de metalls compostos 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Adreça física Ctra. De la canya, s/n , (17800) Olot  

Adreça de correspondència Ctra. De la canya, s/n , (17800) Olot  

Telèfon 972265986 

 
Fustes 

Nom del gestor: ECOLIGNOR, SL 

Codi de gestor E-902.05 

Operacions autoritzades V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Adreça física Ctra. De la Beuda, s/n, zona industrial, parc. 26  
(17851) Maià de Montcal  

Adreça de correspondència Ctra. De la Beuda, s/n, zona industrial, parc. 26  
(17851) Maià de Montcal  

Telèfon 972590629 

 
 
Ferralla. 

Nom del gestor: FÀBREGA & SOBRERROCA, RECUPERACIONS IND, S.L 

Codi de gestor E-310.96 

Operacions autoritzades V41 Reciclatge. Recuperació.de metalls i compostos 

Adreça física Pol. Ind. Ii ctra. Parcel·lària, parc. 20, (17178) Preses  

Adreça de correspondència Pol. Ind. Ii ctra. Parcel·lària, parc. 20, (17178) Preses   

Telèfon 972692185 

 
 
Restes vegetals 

Nom del gestor: OLOT-NET, S.C. 

Codi de gestor E-469.98 

Operacions autoritzades V81 Utilització en profit de l'agricultura 

Adreça física C/La Font de Sant Cosme,(17857)Sant Joan les Fonts  

Adreça de correspondència C/La Font de Sant Cosme,(17857)Sant Joan les Fonts  

Telèfon 972273204 

 
 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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2.1.7 Pressupost 

Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un aparat independent on s’especifiqui el cost previst 
per a la gestió de residus de la construcció i demolició. En el present annex s’ha d’especificar aquests 
costos: 
 
El cost de la gestió de residus de la construcció és de 12.000,00 €  
 
El cost de la gestió de residus d’enderrocs és de  12.121,49 €   
 
El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra és de 
24.121,49 € 
 

2.1.8 Plànols 

S’inclouen plànols on s’especifica la ubicació de les instal·lacions previstes per  la separació, 
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i 
enderrocament dins de l’obra. 
 
Els plànols podran ser modificants en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques 
de l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la direcció facultativa de l’obra. 
 
 
 



Document I. Memòria i annexes 

Annex 22. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 
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Annex 22. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals. 
1. Zones afectades 

D’acord amb les alineacions definides al POUM, aprovades definitivament en data 16 de març de 
2001, resulten afectats part des terrenys inclosos en l’obra de millora del Carrer Girona.  

Es llisten a continuació les parcel·les, així com les superfícies afectades de cadascuna d’elles. 

Illa Parcel·la Ref. Cadastral Propietari Superfície cadastral m² Superfície afectada m²
24 9145124DG7794N0001RQ  KANE RONALD JAMES 1.079,00 8,51
25 9145125DG7794N0001DQ BASSOLS SAMARACH, PILAR I MARCE BASSOLS, VICENS 589,00 71,17
14 9145114DG7794N0001PQ  PORTELLA JOU, JORGE 811,00 54,12
13 9145113DG7794N0001QQ MONCANUT RENART, DOLORES I MALAGELADA MONCANUT, RAMON 570,00 38,34
11 9145111DG7794N0001YQ MASO GRABULOSA, JOSE 2.524,00 157,01
10 9145110DG7794N0001BQ PENA TORRENT, PERE I ALSINA RUBERT, M. CARME 420,00 65,55
8 9145108DG7794N0001YQ PORTAS BRUNSO, JAIME (HEREDEROS DE) 560,00 104,27

6.553,00 498,97

91451

 



Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 24: 8.51m²

Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 25: 71.17m²



Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 13: 38.34m²

Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 14: 54.12m²



Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 10: 65.55m²

Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/400

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 11: 157.01m²



Límit parcel.la

Afeccions

Parcel·les que han cedit

OBRES DE MILLORA DEL CARRER GIRONA

e: 1/300

detall parcel·la i llindars

PLÀNOL VÀLID A NIVELL ORIENTATIU

PLANTA AFECCIONS
Maià de Montcal

Superfície expropiació finca 08: 104.27m²
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1.1 Annex 23. Seguretat i Salut 

,. 
1.1.1 Memòria 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta    obra, les 
previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les  
instal·lacions preceptives Salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 

1.1.1.1 Descripció de l'obra i situació 

Es tracta de les obres necessàries per la millora del Carrer Girona al municipi de Maià de 
Montcal. 
 
L'obra d'urbanització consisteix en el moviment de terres i pavimentació del vial, així com la 
implantació dels serveis de clavegueram, xarxa d’aigua i de reg, xarxa de mitja i baixa 
tensió, enllumenat públic i xarxa de telefonia i l’enjardinament.  
 

1.1.1.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

El pressupost d’execució material de la  Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat 
de 11.501,00,-€ (ONZE MIL CINC CENTS Ú EUROS). 
 
El termini d'execució és de  10 mesos. 
 
Es preveu un màxim de 25 persones treballant a l'obra. 
 
Interferències i serveis afectats 
 
Referent als serveis afectats són els d’aigua, eBT, MT, telefonia i clavegueram, a més, cal 
tenir present que s’ha de preveure la circulació d’automòbils i vianants simultània a les 
obres.  
 
 

1.1.1.3 Unitats constructives que composen l'obra 

Esbrossada del terreny 
Moviment de terres 
Pavimentació (subbase, aglomerat, vorades, etc.) 
Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitjana i baixa tensió, telefonia i 
gas 
Senyalització horitzontal i vertical 
 

1.1.1.4 Riscs 

A l'esbrossada i moviment de terres 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes a diferent nivell 
Esllavissaments 



Pols 
Soroll 
Irrupció d’aigua 
 

A la pavimentació 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles  
Col·lisions i bolcades  
Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
Per la utilització de productes bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 
 

A les xarxes de serveis 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments a les rases 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes 
Ferides a peus i mans 
Pols 
Soroll 
 

Als acabaments i senyalització 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes d'alçada 
Caigudes d'objectes 
Talls i cops 
 

Riscs elèctrics 

Interferències amb línies d'alta tensió 
Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 
electricitat a l'obra. 
 

Risc d'incendi 

Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 

Risc de danys a tercers 

Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres 
com d'altres materials, per carreteres públiques. 
El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la 
circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la 
visita de curiosos, especialment en dies festius. 
 

1.1.1.5 Prevenció de risc professional 

Proteccions individuals 

Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 

Guants d'ús general 
Guants de soldador 
Guants aïllants de l'electricitat 
Botes d'aigua 
Botes de seguretat de lona 
Botes de seguretat de cuir 
Botes aïllants de l'electricitat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes i antipols 
Pantalla de soldador 
Caretes antipols 
Protectors auditius 
Cinturó de seguretat de subjecció 
Roba reflectant 
 

Proteccions col·lectives 

Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
Tanques de limitació i protecció 
Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Cinta de balisament 
Límits de desplaçament de vehicles 
Balisament lluminós 
Extintors 
Interruptors diferencials 
Preses de terra 
Regs 
 

1.1.1.6 Formació  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de 
fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 
 

1.1.1.7 Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit). 
Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
que es repetirà en el període d'un any. 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats 
per al més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport 
dels possible accidentats als Centres d'assistència. 
 



1.1.1.8 Danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments.    
Instal·lacions Salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si 
no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 
necessària. 
 

1.1.1.9 Pla de seguretat i Salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als 
seus mitjans i mètodes d'execució.     
 
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 
facultativa 
 
 
Barcelona, 30 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
Jordi Solé Sans 
Arquitecte 
 
 
 
 
Solé – Roman arquitectes 
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DETALL 010401
Equip senyalització provisional d'obres

TR-305  2u. TB-6   30u.

TR-301  2u.

carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estàndard -Senyalització provisional d'obres per

TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.

TR-5   1u. TR-500   2u.

TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.

DETALL 010508

NO TOCAR

PERI LL DE MORT

Senyals d'obligació
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D
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1.1.3 Plec de condicions de seguretat i salut 

1.1.3.1 Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
Estatut dels Treballadors 
Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52) 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 

9/9/70) 
Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 
niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 
fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de 
agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 
2001. 

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 
obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 
y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
BOE 1 de mayo de 1998 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12 de junio de 1997. 

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. BOE 7 de agosto de 1997. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 
sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre 
de 1989. 

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 
de setembre de 2003). 

Instruccions Tècniques Complementàries. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 
de novembre de 1988. 

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo 
de 1969. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 
2002. 

Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

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. BOE 28 de diciembre de 1992. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de 
marzo de 1995. 

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el 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. BOE 6 de marzo de 1997. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
BOE 12 de junio de 1997. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, 
de 17 de gener). 

 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
 



1.1.3.2 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 
evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la 
sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
 
 

1.1.3.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

 senyals normalitzades de trànsit 

 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 

 fita de senyalització 

 cordó de balisament reflectant 

 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

 detector d’instal·lacions soterrades 

 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 

 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 
V 

 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 

1.1.3.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 
en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 
passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 
pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 
treballador. 
 
 

1.1.3.5 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 
dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació 
i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i 
utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 

1.1.3.6 Riscos i mesures de protecció 

1.1.3.6.1 Riscos 

 despreniments 

 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

 bolcada per accidents de vehicles i màquines 

 atropellaments  per màquines o vehicles 

 atrapaments i atrapaments per màquines 

 explosions 

 talls i cops 

 soroll 

 vibracions 

 projecció de partícules als ulls 

 pols i gasos 

 interferències amb línies elèctriques en tensió 

 caiguda d’objectes i materials  

 ferides punxants als peus i les mans 

 esquitxos de formigó als ulls 

 dermatosi per ciment 

 erosions i contusions en manipulació 

 electrocucions 

 topades i bolcades 

 per utilització de productes bituminosos 

 cremades 

 radiacions de soldadures 

 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 
o produeixen electricitat a l’obra  

 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

 Irrupció d’aigua 
 
 
1.1.3.6.2 Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans 



auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 
així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 
d’emergència. 
 
 
1.1.3.6.2.1 Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
 
1.1.3.6.2.2 Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 

 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 
eficaç. 

 

 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 

 

 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 

 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 
de pols. 

 
 

1.1.3.7 Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 
cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
 

1.1.3.8 Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
 

1.1.3.9 Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
 

1.1.3.10 Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
President:  

 el cap d’obra o persona que designi  

 Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 

 Secretari:  un administratiu de l’obra 



 Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició 
del comitè de seguretat i higiene. 
 
 

1.1.3.11 Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  
l’obra.  
 
 



1.1.4 Pressupost 
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 12/09/11 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Materials
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora,

per a 2 usos
1,000      x 34,01445 = 34,01445

Subtotal: 34,01445 34,01445

COST DIRECTE 45,95970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,95970

P-40 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 82,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 11,94525 = 11,94525

Subtotal: 11,94525 11,94525
Materials

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectora, per a 2 usos

1,000      x 70,26919 = 70,26919

Subtotal: 70,26919 70,26919

COST DIRECTE 82,21444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,21444

P-41 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,065 /R x 14,26247 = 0,92706
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 11,94525 = 1,19453

Subtotal: 2,12159 2,12159
Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl.lics 0,040 /R x 28,96958 = 1,15878

Subtotal: 1,15878 1,15878
Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 4,54039 = 4,54039

Subtotal: 4,54039 4,54039

COST DIRECTE 7,82076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82076

P-42 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 11,94525 = 0,23891

Subtotal: 0,23891 0,23891
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 6,42153 = 6,42153

Subtotal: 6,42153 6,42153

COST DIRECTE 6,66044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,66044

P-43 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 11,94525 = 0,77644

Subtotal: 0,77644 0,77644
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,11116 = 0,11116
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,53583 = 0,06430

Subtotal: 0,17546 0,17546

COST DIRECTE 0,95190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95190

P-44 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 11,94525 = 1,43343

Subtotal: 1,43343 1,43343
Materials

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 1,000      x 0,04275 = 0,04275
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,53583 = 0,06430

Subtotal: 0,10705 0,10705

COST DIRECTE 1,54048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54048
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P-45 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 27,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 11,94525 = 1,79179

Subtotal: 1,79179 1,79179
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos

1,000      x 25,28425 = 25,28425

Subtotal: 25,28425 25,28425

COST DIRECTE 27,07604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,07604

P-46 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de
D 50 mm, fins a pericó o clavegueró

Rend.: 1,000 9,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 14,73276 = 5,89310
A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 12,64640 = 2,52928

Subtotal: 8,42238 8,42238
Materials

BD132390 m Tub de PVC sèrie C, de D 50 mm i de llargària 5 m,
com a màxim

1,300      x 1,11158 = 1,44505

Subtotal: 1,44505 1,44505

COST DIRECTE 9,86743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,86743

P-47 HD7FL00S m Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera
de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 14,26247 = 4,56399
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 11,94525 = 5,37536

Subtotal: 9,93935 9,93935
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 40,80367 = 6,52859

BD135A80 m Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de
llargària 4 m, com a màxim

1,250      x 4,15561 = 5,19451
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Subtotal: 11,72310 11,72310

COST DIRECTE 21,66245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66245

P-48 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 14,73276 = 8,10302
A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 12,64640 = 6,95552

Subtotal: 15,05854 15,05854
Materials

BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica

1,000      x 35,91270 = 35,91270

Subtotal: 35,91270 35,91270

COST DIRECTE 50,97124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,97124

P-49 HJ7125D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de fibrociment, de 500 l
de capacitat, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 169,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 14,26247 = 31,37743
A0140000 h Manobre 2,200 /R x 11,94525 = 26,27955

Subtotal: 57,65698 57,65698
Materials

BJ7125D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de fibrociment, de 500 l
de capacitat

1,000      x 112,21864 = 112,21864

Subtotal: 112,21864 112,21864

COST DIRECTE 169,87562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,87562

P-50 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
tipus 2, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 194,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,400 /R x 14,73276 = 20,62586
A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 12,64640 = 4,29978

Subtotal: 24,92564 24,92564
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis 4,000      x 0,11116 = 0,44464
BJA26320 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb

cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
tipus 2

1,000      x 169,39679 = 169,39679

Subtotal: 169,84143 169,84143

COST DIRECTE 194,76707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,76707

P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 14,73276 = 2,94655
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 12,66351 = 2,53270

Subtotal: 5,47925 5,47925
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 27,87510 = 27,87510

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,18812 = 0,18812

Subtotal: 28,06322 28,06322

COST DIRECTE 33,54247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,54247

P-52 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.980,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Estudi de Seguretat i Salut
Obres de Millora del carrer Girona
Maià de Montcal

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 12/09/11 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 11,94525 = 3,58358

Subtotal: 3,58358 3,58358
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 30,80796 = 9,24239

Subtotal: 9,24239 9,24239
Materials

BQU15314 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.967,99890 = 1.967,99890

Subtotal: 1.967,99890 1.967,99890

COST DIRECTE 1.980,82487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.980,82487

P-53 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.909,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 11,94525 = 3,58358

Subtotal: 3,58358 3,58358
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 30,80796 = 9,24239

Subtotal: 9,24239 9,24239
Materials

BQU1A504 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 2.897,08613 = 2.897,08613

Subtotal: 2.897,08613 2.897,08613
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COST DIRECTE 2.909,91210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.909,91210

P-54 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 11,94525 = 2,98631

Subtotal: 2,98631 2,98631
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 20,41894 = 20,41894

Subtotal: 20,41894 20,41894

COST DIRECTE 23,40525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,40525

P-55 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 11,94525 = 1,79179

Subtotal: 1,79179 1,79179
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

1,000      x 22,04356 = 22,04356

Subtotal: 22,04356 22,04356

COST DIRECTE 23,83535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,83535

P-56 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 11,94525 = 4,18084

Subtotal: 4,18084 4,18084
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Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

1,000      x 67,13965 = 67,13965

Subtotal: 67,13965 67,13965

COST DIRECTE 71,32049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,32049

P-57 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 11,94525 = 1,19453

Subtotal: 1,19453 1,19453
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 37,35776 = 37,35776

Subtotal: 37,35776 37,35776

COST DIRECTE 38,55229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,55229

P-58 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Rend.: 1,000 82,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

1,000      x 82,61632 = 82,61632

Subtotal: 82,61632 82,61632

COST DIRECTE 82,61632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,61632

P-59 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

Rend.: 1,000 54,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i higiene en el treball

1,000      x 54,74977 = 54,74977

Subtotal: 54,74977 54,74977
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COST DIRECTE 54,74977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,74977

P-60 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 138,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 138,94795 = 138,94795

Subtotal: 138,94795 138,94795

COST DIRECTE 138,94795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,94795

P-61 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 14,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 14,81827 = 14,81827

Subtotal: 14,81827 14,81827

COST DIRECTE 14,81827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81827

P-62 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 22,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 22,40269 = 22,40269

Subtotal: 22,40269 22,40269

COST DIRECTE 22,40269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40269

P-63 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 140,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 139,99968 = 139,99968

Subtotal: 139,99968 139,99968

COST DIRECTE 139,99968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,99968

Estudi de Seguretat i Salut
Obres de Millora del carrer Girona
Maià de Montcal

AMIDAMENTS Data: 12/09/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a la muntura,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent  ,  per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima
500 V, homologades segons UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
puntera metàl.lica

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

18 H1461120 u Parella de botes d'aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, amb
làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló normalitzada
(UNE EN 1263-1 1997) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d´alçària, d´acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 280,070

8 H6AZ59A1 U Porta de planxa d´acer galvanitzat, d´amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d´acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT PERSONAL 

1 HD7FL00S m Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a pericó o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HJ7125D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de fibrociment, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, tipus 2,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 06 PROTECCIONS I RESGUARDS DE MÀQUINES I FERRALLA 

1 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 07 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 08 DISPOSITIUS I EQUIPS AMIDAMENT I CONTROL HIGIENE 

1 H15C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 H15C5007 u Luxòmetre portàtil

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H15C8010 u Termòmetre/baròmetre

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 09 SENYALITZACIÓ, CARTELLERIA, ETIQUETAT I BALISAMENT 

1 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 10 REUNIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PREVENTIU 

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 11 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 12 FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT OBRES MILLORA CARRER GIRONA
CAPITOL 14 MÀ D'OBRA MANTENIMENT DE PROTECCIONS 

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 01 Equips de Protecció Individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

5,57 10,000 55,70

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE
EN 812 i UNE EN 352 (P - 2)

16,96 5,000 84,80

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812 (P
- 3)

11,82 5,000 59,10

4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible  , homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 (P - 4)

25,57 5,000 127,85

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 5)

6,79 5,000 33,95

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168 (P - 6)

5,18 5,000 25,90

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

9,70 5,000 48,50

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 8)

7,06 5,000 35,30

9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405 (P - 9)

0,49 15,000 7,35

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(P - 10)

8,87 2,000 17,74

11 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 11)

5,02 5,000 25,10

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
12)

1,80 12,000 21,60

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN
420 (P - 13)

14,39 5,000 71,95

14 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologades segons
UNE EN 420 (P - 14)

13,62 5,000 68,10

15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 17)

14,90 12,000 178,80

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 18)

16,24 5,000 81,20

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 15)

5,02 5,000 25,10

euros

Estudi de Seguretat i Salut
Obres de Millora del carrer Girona
Maià de Montcal

PRESSUPOST * Data: 12/09/11 Pàg.: 2

18 H1461120 u Parella de botes d'aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable (P - 16)

4,75 5,000 23,75

19 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 19)

41,83 2,000 83,66

20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 21)

38,55 2,000 77,10

21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 20) 12,31 2,000 24,62

TOTAL CAPITOL 01.01 1.177,17

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 02 Equips de Protecció Col.lectiva

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, amb làmina de polietilè d'alta
densitat, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb
cables (P - 22)

14,72 20,000 294,40

2 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçària amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1 1997) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre  i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

9,61 25,000 240,25

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2.3', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

8,22 25,000 205,50

4 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

19,63 25,000 490,75

TOTAL CAPITOL 01.02 1.230,90

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 03 Instal.lacions provisionals

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1.980,82 0,500 990,41

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

2.909,91 0,500 1.454,96

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

23,41 8,000 187,28

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

23,84 1,000 23,84

euros
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5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

71,32 1,000 71,32

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

38,55 1,000 38,55

7 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d´alçària, d´acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

1,92 280,070 537,73

8 H6AZ59A1 U Porta de planxa d´acer galvanitzat, d´amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d´acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl.lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

172,76 1,000 172,76

TOTAL CAPITOL 01.03 3.476,85

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 04 Instal.lacions de Salubritat i confort personal

1 HD7FL00S m Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 47)

21,66 5,000 108,30

2 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a
pericó o clavegueró (P - 46)

9,87 1,000 9,87

3 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000
W de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

50,97 1,000 50,97

4 HJ7125D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de fibrociment, de 500 l de capacitat,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

169,88 1,000 169,88

5 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat,
de potència 750 a 1500 W, tipus 2, col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

194,77 1,000 194,77

TOTAL CAPITOL 01.04 533,79

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 06 Proteccions i resguards de màquines i ferralla

1 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 26) 33,20 2,000 66,40
2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color

ambre (P - 27)
39,29 2,000 78,58

TOTAL CAPITOL 01.06 144,98

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 07 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

33,54 2,000 67,08

TOTAL CAPITOL 01.07 67,08

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 08 Dispositius i equips amidament i control higiene

euros
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1 H15C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió (P -
28)

1.154,48 0,000 0,00

2 H15C5007 u Luxòmetre portàtil (P - 29) 91,99 1,000 91,99
3 H15C8010 u Termòmetre/baròmetre (P - 30) 45,22 2,000 90,44

TOTAL CAPITOL 01.08 182,43

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 09 Senyalització, cartelleria, etiquetat i balisament

1 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 36)

0,87 50,000 43,50

2 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 37)

2,11 30,000 63,30

3 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

45,96 5,000 229,80

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

33,66 5,000 168,30

5 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

7,82 10,000 78,20

6 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

82,21 3,000 246,63

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 6,66 20,000 133,20
8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 43)
0,95 50,000 47,50

9 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

1,54 5,000 7,70

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

27,08 5,000 135,40

TOTAL CAPITOL 01.09 1.153,53

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 10 Reunions, formació i assessorament preventiu

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 32)

85,57 5,000 427,85

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 11,95 20,000 239,00

TOTAL CAPITOL 01.10 666,85

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 11 Medicina preventiva i primers auxilis

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 58)

82,62 1,000 82,62

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P -
59)

54,75 5,000 273,75

euros
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3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 60) 138,95 1,000 138,95
4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 61) 14,82 5,000 74,10
5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 62) 22,40 10,000 224,00

TOTAL CAPITOL 01.11 793,42

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 12 Formació i informació

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 63) 140,00 8,000 1.120,00
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 11,95 25,000 298,75

TOTAL CAPITOL 01.12 1.418,75

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Obres Millora carrer Girona

CAPITOL 14 Mà d'obra manteniment de proteccions

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

26,21 25,000 655,25

TOTAL CAPITOL 01.14 655,25

(*) Branques incompletes

euros

Estudi de Seguretat i Salut
Obres de Millora del carrer Girona
Maià de Montcal

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/09/11 Pàg.: 1

NI E  2  CA IT I

CAPITOL 01.01 Equips de Protecció Individual 1.177,17
CAPITOL 01.02 Equips de Protecció Col.lectiva 1.230,90
CAPITOL 01.03 Instal.lacions provisionals 3.476,85
CAPITOL 01.04 Instal.lacions de Salubritat i confort personal 533,79
CAPITOL 01.05 Àrees auxiliars 0,00
CAPITOL 01.06 Proteccions i resguards de màquines i ferralla 144,98
CAPITOL 01.07 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva 67,08
CAPITOL 01.08 Dispositius i equips amidament i control higiene 182,43
CAPITOL 01.09 Senyalització, cartelleria, etiquetat i balisament 1.153,53
CAPITOL 01.10 Reunions, formació i assessorament preventiu 666,85
CAPITOL 01.11 Medicina preventiva i primers auxilis 793,42
CAPITOL 01.12 Formació i informació 1.418,75
CAPITOL 01.13 Realització treballs posteriors d'ús i manteniment 0,00
CAPITOL 01.14 Mà d'obra manteniment de proteccions 655,25
CAPITOL 01.15 Diversos 0,00

01  E    M    M 11 501,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 501,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NI E  1  I

Obra 01 Pressupost Estudi Seguretat Urbanització Molí d'en Llorenç. M 11.501,00
11 501,00

euros
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