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1.1. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS. 
 

La present memòria valorada, té per objecte la descripció dels treballs de millora a les dues rotondes perifèriques de la ctra. 
N-260, que donen accés al nucli urbà de Marzà. Ambdues es situen a la part alta del terme municipal, a la zona coneguda com a 
Miradones, i una a cada costat de la carretera N-260, comunicades entre elles per un pont. 

 
En aquesta memòria es defineix la rotonda més propera a la urbanització i per tant al nucli urbà de Marzà, com a rotonda 

Sud, i la de l’altre costat, al nord de la N-260, es definirà com a rotonda Nord.  
 
Actualment ambdues rotondes no presenten cap tipus d’acabat i únicament hi ha plantades tres alzines, que no embelleixen 

en cap cas la rotonda, que moltes vegades està mancada de manteniment.  
 
Amb tot, es preveu dotar de paviments petris a granel per tal d’evitar treballs innecessaris de manteniment, amb unes 

separacions d’acer corten i unes lletres d’identificació del municipi. 
 
La memòria és redactada pels serveis tècnics municipals, per encàrrec de l’Ajuntament de Pedret i Marzà. 
 

 
1.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL MUNICIPI. 
 

Pedret i Marzà és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà, amb capital a Marzà. Els dos nuclis que formen Pedret i 
Marzà estan separats entre si per 1 quilòmetre de distància, Pedret està més dispersat, mentre Marzà té un conjunt de cases al 
voltant d'una plaça, amb restes del que va ser fortalesa medieval. 

 
Té una superfície de 8,15 Km2 i s´estén pel sector septentrional de la plana de l´Alt Empordà, en la conca de la Muga. És 

totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació o minúsculs tossals. Al nord-est del poble de Marzà 
aflora un mantell basàltic. 

El tren de Barcelona a França travessa el sector occidental d´aquest terme, passant a pocs metres de Marzà, on no hi ha, 
però, baixador ni cap servei ferroviari. Aquest poble es comunica per un camí veïnal amb l´estació més pròxima, que és la de 
Vilajuïga. Una carretera local asfaltada porta de Pedret a Pau (3 Km) i a la carretera de Roses a Vilajuïga. Camins veïnals menen a 
Vilanova de Muga i a Castelló d´Empúries. 

El clima és totalment mediterrani, amb vents molt forts, especialment la tramuntana i el mestral. 
 
El poble de Marzà és emplaçat en un pujol de 22 m d´altitud. És l´únic nucli de població agrupada i , de fet, el cap del 

municipi, on hi ha la Casa de la Vila i hi havia hagut les escoles abans que fossin tancades. Les cases amb moltes reformes 
modernes, formen carrerons curts i una plaça, entre alguns vestigis del castell medieval. 

 
El poble de Pedret té un nucli principal format per l´església, amb l´antiga rectoria avui desabitada, el cementiri i tres masies 

a les proximitats, a la dreta de la riera de Pedret. Aquests habitatges són construccions més aviat modestes dels segles XVII al XIX. 
 
La vila està ben comunicada per carreteres asfaltades, amb l’accés a la N-260, a escassos centenars de metres del nucli. 
 
 

1.3. INTERÈS TURÍSTIC DEL MUNICIPI. 
 

Aquest municipi pren el nom dels dos agrupaments de població que en formen part: Pedret, a llevant, és un lloc de 
poblament dispers i Marzà, a un kilòmetre de distància, és un nucli de poblament agrupat i la capital administrativa. Es va segregar 
de Vilanova de la Muga l’any 1933, al qual havia pertangut des de l’any 1846. 

Resten alguns vestigis dins el nucli actualment habitat. Al nord-est de la plaça podem veure la portada de la fortalesa, de 
noble arcada de mig punt, de gran dovellatge, amb l´espai per on baixava el castell. Dóna accés a un tram de carrer cobert amb 
volta de canó. A ponent del portal hi ha un gran llenç de muralla espitllerat, en una bona part del qual s´han adossat algunes cases. 



MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA DE LES ROTONDES DE MARZÀ 
Ajuntament de Pedret i Marzà                                       Marzà   Pàgina : 3 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS        AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ 

 
L´església romànica de Sant Esteve fou contruïda durant la segona meitat del segle XII. L’edifici consta d’una nau única 

coberta amb volta de canó i capçada amb un absis semicircular. Sobre la façana de punt s’alçava un campanar d’espadanya, de 
dos ulls, que posteriorment va ser regruixat i s’hi va afegir, al costat, un comunidor, més baix. L’església tenia dues portes, una al 
frontis i l’altra a migdia. Aquesta consta de tres arcs de mig punt en degradació i guardapols motllurat. A la llinda hi ha el relleu d’una 
creu grega encerclada. A la mateixa façana hi ha una finestra de doble esqueixada, també de mig punt, amb guardapols i fris amb 
dents de serra. De configuració semblant és la finestra del frontis però aquesta presenta, als muntants, columnes amb capitells 
esculpits. El més ben conservat mostra unes feres devorant un home. La finestra de l’absis mostra també dos capitells esculpits 
amb testes humanes. 

 
 
1.4. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS I DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS. 
 

La memòria valorada, es redacta per encàrreg de l’alcaldia de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, amb l’objectiu de millorar 
l’imatge de les dues rotondes d’accés al nucli urbà de Marzà, en tant que entrades al municipi des de l’eix viari corresponent a la N-
260. 

 
Aquestes dues rotondes, situades a banda i banda de la N-260, es troben topogràficament a una cota més alta que la N-

260, i es comuniquen ambdues mitjançant un pont que vola sobre la carretera. 
 
Ambdues tenen una superfície aproximada de 350 m2, i topogràficament estan lleugerament p 
 
Entre aquests hi ha els següents: 

 
 

1.5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS. 
 
Els treballs consistiran en: 
 
Rotonda Sud 

• Esbrossada i neteja del terreny. 
• Moviment de terres pel perfilat de la base de la caixa de paviment. 
• Col.locació de vores formades per pletines de corten de 10 mm de gruix i de fins a 40 cm d’alçada mitjana. 
• Col.locació de vores formades per pletines de corten de 10 mm de gruix i de fins a 20 cm d’alçada mitjana. 
• Excavació de rases d’instal.lacions i col.locació de la xarxa de reg gotagota. . 
• Col.locació de malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s en funció antiherbes. 
• Plantació d’arbres i arbusts i col.locaciío de tutors segons amidaments de projecte. 
• Col.locació de cobriment decoratiu amb graveta de picament, de granulometria compresa entre 9 i 12 mm i de diferents 

colors. 
• Col.locació de lletres formant el nom de “Pedret i Marzà” d’acer corten de fins a 70 cm d’alçada, anclades sobre daus de 

formigó. 
• Col.locació de lletres formant el nom de “Pedret i Marzà” d’acer inoxidable de fins a 30 cm d’alçada, fixades mecànicament 

o bé encolades o soldades sobre vora d’acer corten existent. 
 
Rotonda Nord 

• Esbrossada i neteja del terreny. 
• Moviment de terres pel perfilat de la base de la caixa de paviment. 
• Col.locació de vores formades per pletines de corten de 10 mm de gruix i de fins a 40 cm d’alçada mitjana. 
• Col.locació de vores formades per pletines de corten de 10 mm de gruix i de fins a 20 cm d’alçada mitjana. 
• Excavació de rases d’instal.lacions i col.locació de la xarxa de reg gotagota. . 
• Col.locació de malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s en funció antiherbes. 
• Plantació d’arbres i arbusts i col.locaciío de tutors segons amidaments de projecte. 
• Col.locació de cobriment decoratiu amb graveta de picament, de granulometria compresa entre 9 i 12 mm i de diferents 

colors. 
• Col.locació de lletres formant el nom de “Pedret i Marzà” d’acer corten de fins a 70 cm d’alçada, anclades sobre daus de 

formigó. 
• Col.locació de lletres formant el nom de “Pedret i Marzà” d’acer inoxidable de fins a 30 cm d’alçada, fixades mecànicament 

o bé encolades o soldades sobre vora d’acer corten existent. 
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1.6. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 
 
 Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada a l'ús general o públic 
corresponent i que compleixen la normativa vigent. 
 
 
1.7. REVISIO DE PREUS. 
 
 D'acord amb les característiques de l'obra i el termini d'execució previst no es proposa revisió als preus incluïts en el 
present projecte. 
 
 
1.8. JUSTIFICACIO DE PREUS. 
 
 La justificació de tots i cada un dels preus que corresponen, els quadres de preus en funció de costos de materials, ma 
d'obra, maquinària i rendiment previst, es presenta en l’apartat de justificació de preus. 
 
 
1.9. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA I HOMOLOGACIO DELS INDUSTRIALS ESPECIALISTES. 
 
 Donat que es tracta d’una obra amb un pressupost d’execució material inferior a 350.000,00€, no és necessària la 
classificació del contractista, segons el que prescriu la Llei de contractes de l’Estat. 
 
  
1.10. TERMINI D'EXECUCIO I GARANTIA. 
 
 El termini d'execució previst des de l'inici fins l'acabament total de l'obra contemplada en el present projecte es de 2 
mesos i el termini de garantia es de 12 mesos comptats a partir de la recepció provisional. 
 
 
1.11. INDEX DEL PROJECTE. 
 
 
 CAPÍTOL 1 ......................................... : MEMORIA. 
  
 CAPÍTOL 2 ......................................... : ANNEXOS. 
 
 CAPÍTOL 3 ......................................... : PLÀNOLS. 
 

  Escala   
PLÀNOL Nº TÍTOL DIN-A3  
PLANOL 01 Situació 1/20.000  
PLANOL 02 Ortofotomapa 1/2.000  
PLANOL 03 Topogràfic 1/1500  
PLANOL 04 Planta rotonda Nord 1/100  
PLANOL 05 Alçats rotonda Nord 1/100  
PLANOL 06 Planta rotonda Sud 1/100  
PLANOL 07 Alçats rotonda Sud 1/100  

 
 
 CAPÍTOL 5 ......................................... : AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
 
 
1.12. CONCLUSIÓ. 
 
 Amb tot el que s'ha exposat en la present memòria i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat el 
present projecte perquè serveixi de base a la contractació i efectiva construcció de les obres. 
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1.13. PRESSUPOST. 
 

RESUM DEL PRESSUPOST   
Nº Denominació Import     

A Rotonda sud . 11.635,68 €     
AA.01 Moviment de terres . 2.578,99 €     

A.02 Paviments . 5.753,23 €     
A.03 Instal.lacions . 606,47 €     
A.04 Senyalètica . 1.784,21 €     
A.05 Jardineria . 684,63 €     
A.06 Seguretat i salut . 228,15 €     

B Rotonda nord . 14.410,69 €     
BB.01 Moviment de terres . 2.820,64 €     

B.02 Paviments . 7.761,30 €     
B.03 Instal.lacions . 606,47 €     
B.04 Senyalètica . 1.784,21 €     
B.05 Jardineria . 1.155,51 €     
B.06 Seguretat i salut . 282,56 €     

   Total Pressupost d'Execució Material   26.046,37 €     
  Despeses Generals 13,000 % 3.386,03 €     
  Benefici Industrial 6,000 % 1.562,78 €     
  Total Pressupost de Contracta   30.995,18 €     
  I.V.A 21,000 % 6.508,99 €     
  Total Pressupost de Licitació   37.504,17 €     

  

 
 
 El pressupost de licitació puja la quantitat de trenta-set mil cinc-cents quatre euros amb disset cèntims.. 

  
   Josep Alegri Padern, arquitecte tècnic        

Pedret i Marzà, gener de 2021 
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ANNEXE Nº1. :  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
1. Dades de l’obra. 
 

a) Tipus d'obra 
Acondicionament de rotondes 

 
b) Emplaçament 

Rotondes N-260. 
 

c) Promotor 
Ajuntament de Pedret i Marzà 

 
d) Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Serveis Tècnics Municipals 
 

e) Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Serveis Tècnics Municipals 

 
2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

a) Topografia 
Les dues rotondes, ambdues presenten una topografia amb un turonet petit elevat central per baixar suament cap al 
perímetre de la rotonda. 
 

b) Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 No afecta. 
 

c) Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Es tracta d’un entorn semi-urbanitzat.  
 

d) Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 No s’intervé sobre cap instal.lació. 
 

e) Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
 L’accés a l’obra és franc, i es disposa d’espai per l’acopi del material. 

 
3. Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 

a) Introducció 
 

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

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

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

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclós a l'anex III del Reial Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu inminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 

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

b) Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop de 

l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 

moment d'encomenar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 

cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
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determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es preten controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 

de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
c) Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d'incendi. 
 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
d) Mitjans i maquinària 

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

e.1 Treballs prèvis 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.2 Enderrocs 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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e.3 Moviments de terres i excavacions 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 

e.4 Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.5 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del R.D.1627/1997) 
 

 1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

 4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
 8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 
 

e) Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
e.1 Mesures de protecció col.lectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

e.2 Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 

punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire 
 

e.3 Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
f) Primers auxilis 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

g) Normativa aplicable 
Novembre 2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          (BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            (BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 
  OS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

Josep Alegri Padern, arquitecte tècnic        
Pedret i Marzà, gener de 2021 
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ANNEXE Nº1. : FOTOMUNTATGES. 
 
Rotonda Nord 
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Rotonda Sud 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: A ROTONDA SUD 

SUBCAPITOL : A.01 MOVIMENT DE TERRES           
A.01-1 ACA020 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos i fins i tot dos arbres, fins a 

una profunditat mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat. 

            

          Total : 354,000 1,87 € 661,98 € 

A.01-2 ACR070 M³ Estesa de terres amb material adequat, amb mitjans mecànics.             
          Total : 35,400 9,32 € 329,93 € 

A.01-3 ACR060 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del proctor modificat 
amb mitjans mecànics.             

          Total : 354,000 2,37 € 838,98 € 

A.01-4 ACP010c M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè, fins a 3 m d'altura, en terra, amb 
mitjans mecànics.             

          Total : 354,000 0,14 € 49,56 € 

A.01-5 ACE100 M Excavació en rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm 
d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual 
d'aquesta. 

            

          Total : 50,000 5,05 € 252,50 € 

A.01-6 GTA020 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 
km. 

            

          Total : 63,720 4,61 € 293,75 € 

A.01-7 GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

            

          Total : 63,720 2,39 € 152,29 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.01 MOVIMENT DE TERRES 2.578,99 € 

SUBCAPITOL : A.02 PAVIMENTS           
A.02-1 MLD110e M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 200 mm d'altura i 10,0 mm de 

gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a 
les platines, col·locat sobre base de formigó hm-15/b/20/i, per delimitar 
espais i separar materials de pavimentació. 

            

          Total : 36,170 50,51 € 1.826,95 € 

A.02-2 MLD110b M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 400 mm d'altura de mitja i 10,0 
mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge 
soldats a les platines, col·locat sobre base de formigó hm-15/b/20/i, per 
delimitar espais i separar materials de pavimentació. 

            

          Total : 21,220 72,82 € 1.545,24 € 

A.02-3 JTI010i M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color vermell, subministrada en sacs i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 96,340 7,18 € 691,72 € 

A.02-4 JTI010b M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color blanc, subministrada a granel i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 
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          Total : 167,560 6,36 € 1.065,68 € 

A.02-5 JTI010c M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color verd, subministrada a granel i estesa amb 
mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 45,060 6,92 € 311,82 € 

A.02-6 JTI010d M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color negre, subministrada a granel i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 45,060 6,92 € 311,82 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.02 PAVIMENTS 5.753,23 € 

SUBCAPITOL : A.03 INSTAL.LACIONS           
A.03-1 IUR010b UT Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada 

per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 
mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica. 

            

          Total : 1,000 269,77 € 269,77 € 

A.03-2 IUR020 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè pe 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de diàmetre 
exterior i 4,4 mm de gruix, pn=10 atm, enterrada. 

            

          Total : 10,000 8,46 € 84,60 € 

A.03-3 IUR030 M Canonada de rig per degoteig formada per tub de polietilè, color negre, de 
12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.             

          Total : 3,000 1,94 € 5,82 € 

A.03-4 IUR080 UT Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions roscades, de 
1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 vca, amb possibilitat 
d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de 
tapa. 

            

          Total : 1,000 75,29 € 75,29 € 

A.03-5 IUR100 UT Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 
v. 

            

          Total : 1,000 170,99 € 170,99 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.03 INSTAL.LACIONS 606,47 € 

SUBCAPITOL : A.04 SENYALÈTICA           
A.04-1 A0412LT UT Subministre i col.locació de inscripció feta amb lletres de 70 cm d'alçada, 

amb planxa d'acer corten tallades amb làser, amb la inscripció "pedret i 
marzà", amb planxa de 8 mm de gruix, lligades per sota amb un perfil 
metàl.lic i collades sobre el terreny amb base de formigó hm-15/b/20/i. 
Totes col.locades i situades segons les imatges del projecte. 

            

          Total : 1,000 1.135,84 € 1.135,84 € 

A.04-2 A04TYKL UT Subministre i col.locació de inscripció feta amb lletres de fins a 30 cm 
d'alçada, amb planxa d'acer inoxidable tallades amb làser, amb la inscripció 
"pedret i marzà", amb planxa de 2 mm de gruix, collades mecanicament o 
bé amb soldadura, sobre pletina d'acer corten existent. Inslòs materials 
auxiliars necessaris per la seva col.locació. 

            

          Total : 1,000 648,37 € 648,37 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.04 SENYALÈTICA 1.784,21 € 

SUBCAPITOL : A.05 JARDINERIA           
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A.05-1 JSS040 UT Xiprer (cupressus sempervirens 'stricta') de 300 a 350 cm d'altura, 
subministrat en contenidor estàndard de 155 l.             

          Total : 3,000 152,02 € 456,06 € 

A.05-2 JSP010 UT Plantació d'arbre de 300 a 500 cm d'altura de tronc, subministrat en 
contenidor, en clot de 120x120x80 cm realitzat amb mitjans manuals en 
terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i 
fertilitzada. 

            

          Total : 3,000 30,44 € 91,32 € 

A.05-3 JDT010 UT Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades 
verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre 
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm 
d'amplària. 

            

          Total : 3,000 45,75 € 137,25 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.05 JARDINERIA 684,63 € 

SUBCAPITOL : A.06 SEGURETAT I SALUT           
A.06-1 A061JK PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra             

          Total : 1,000 228,15 € 228,15 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : A.06 SEGURETAT I SALUT 228,15 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : A ROTONDA SUD 11.635,68 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: B ROTONDA NORD 

SUBCAPITOL : B.01 MOVIMENT DE TERRES           
B.01-1 ACA020b M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos  i fins i tot dos arbres, fins a 

una profunditat mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat. 

            

          Total : 345,000 1,87 € 645,15 € 

B.01-2 ACR070b M³ Estesa de terres amb material adequat, amb mitjans mecànics.             
          Total : 34,500 9,32 € 321,54 € 

B.01-3 ACR060b M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del proctor modificat 
amb mitjans mecànics.             

          Total : 345,000 2,37 € 817,65 € 

B.01-4 ACP010 M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè, fins a 3 m d'altura, en terra, amb 
mitjans mecànics.             

          Total : 345,000 0,14 € 48,30 € 

B.01-5 ACE100b M Excavació en rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm 
d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual 
d'aquesta. 

            

          Total : 50,000 5,05 € 252,50 € 

B.01-6 ACP010b M² Perfilat i repassada de talusos de terraplè, fins a 3 m d'altura, en terra, amb 
mitjans mecànics.             

          Total : 345,000 0,14 € 48,30 € 

B.01-7 ACE100c M Excavació en rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm 
d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual 
d'aquesta. 

            

          Total : 50,000 5,05 € 252,50 € 

B.01-8 GTA020b M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 
km. 

            

          Total : 62,100 4,61 € 286,28 € 

B.01-9 GTB020b M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

            

          Total : 62,100 2,39 € 148,42 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.01 MOVIMENT DE TERRES 2.820,64 € 

SUBCAPITOL : B.02 PAVIMENTS           
B.02-1 MLD110 M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 200 mm d'altura i 10,0 mm de 

gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a 
les platines, col·locat sobre base de formigó hm-15/b/20/i, per delimitar 
espais i separar materials de pavimentació. 

            

          Total : 77,950 50,51 € 3.937,25 € 

B.02-2 MLD110c M Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 400 mm d'altura mitjana i 10,0 
mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge 
soldats a les platines, col·locat sobre base de formigó hm-15/b/20/i, per 
delimitar espais i separar materials de pavimentació. 

            

          Total : 20,850 72,82 € 1.518,30 € 
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B.02-3 JTI010f M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color blanc, subministrada a granel i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 172,500 6,36 € 1.097,10 € 

B.02-4 JTI010g M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color verd, subministrada a granel i estesa amb 
mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 57,500 6,92 € 397,90 € 

B.02-5 JTI010h M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color negre, subministrada a granel i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 57,500 6,92 € 397,90 € 

B.02-6 JTI010 M² Cobriment decoratiu del terreny amb graveta de picament, granulometria 
compresa entre 9 i 12 mm i color vermell, subministrada en sacs i estesa 
amb mitjans manuals sobre malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de 
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons iso 
11058, i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fins a 
formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. 

            

          Total : 57,500 7,18 € 412,85 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.02 PAVIMENTS 7.761,30 € 

SUBCAPITOL : B.03 INSTAL.LACIONS           
B.03-1 IUR010 UT Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada 

per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 
mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica. 

            

          Total : 1,000 269,77 € 269,77 € 

B.03-2 IUR020b M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de 
polietilè pe 40 de color negre amb bandes blaves, de 32 mm de diàmetre 
exterior i 4,4 mm de gruix, pn=10 atm, enterrada. 

            

          Total : 10,000 8,46 € 84,60 € 

B.03-3 IUR030b M Canonada de rig per degoteig formada per tub de polietilè, color negre, de 
12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.             

          Total : 3,000 1,94 € 5,82 € 

B.03-4 IUR080b UT Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions roscades, de 
1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 vca, amb possibilitat 
d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de 
tapa. 

            

          Total : 1,000 75,29 € 75,29 € 

B.03-5 IUR100b UT Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 
v. 

            

          Total : 1,000 170,99 € 170,99 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.03 INSTAL.LACIONS 606,47 € 

SUBCAPITOL : B.04 SENYALÈTICA           
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B.04-1 A0412LT UT Subministre i col.locació de inscripció feta amb lletres de 70 cm d'alçada, 
amb planxa d'acer corten tallades amb làser, amb la inscripció "pedret i 
marzà", amb planxa de 8 mm de gruix, lligades per sota amb un perfil 
metàl.lic i collades sobre el terreny amb base de formigó hm-15/b/20/i. 
Totes col.locades i situades segons les imatges del projecte. 

            

          Total : 1,000 1.135,84 € 1.135,84 € 

B.04-2 A04TYKL UT Subministre i col.locació de inscripció feta amb lletres de fins a 30 cm 
d'alçada, amb planxa d'acer inoxidable tallades amb làser, amb la inscripció 
"pedret i marzà", amb planxa de 2 mm de gruix, collades mecanicament o 
bé amb soldadura, sobre pletina d'acer corten existent. Inslòs materials 
auxiliars necessaris per la seva col.locació. 

            

          Total : 1,000 648,37 € 648,37 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.04 SENYALÈTICA 1.784,21 € 

SUBCAPITOL : B.05 JARDINERIA           
B.05-1 JSS040b UT Xiprer (cupressus sempervirens 'stricta') de 300 a 350 cm d'altura, 

subministrat en contenidor estàndard de 155 l.             

          Total : 3,000 152,02 € 456,06 € 

B.05-2 JSP010b UT Plantació d'arbre de 300 a 500 cm d'altura de tronc, subministrat en 
contenidor, en clot de 120x120x80 cm realitzat amb mitjans manuals en 
terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i 
fertilitzada. 

            

          Total : 3,000 30,44 € 91,32 € 

B.05-3 JSS010b UT Tamariu (tamarix gallica) de 8 a 12 cm de diàmetre de tronc, subministrat 
en contenidor estàndard de 50 l.             

          Total : 8,000 47,40 € 379,20 € 

B.05-4 JSP010c UT Plantació d'arbre menor de 14 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, 
subministrat en contenidor, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans 
manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de terra vegetal 
garbellada i fertilitzada. 

            

          Total : 8,000 11,46 € 91,68 € 

B.05-5 JDT010b UT Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades 
verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre 
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm 
d'amplària. 

            

          Total : 3,000 45,75 € 137,25 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.05 JARDINERIA 1.155,51 € 

SUBCAPITOL : B.06 SEGURETAT I SALUT           
B.06-1 B061JK PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execució d'obra             

          Total : 1,000 282,56 € 282,56 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : B.06 SEGURETAT I SALUT 282,56 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : B ROTONDA NORD 14.410,69 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST   
Nº Denominació Import     

A Rotonda sud . 11.635,68 €     
AA.01 Moviment de terres . 2.578,99 €     

A.02 Paviments . 5.753,23 €     
A.03 Instal.lacions . 606,47 €     
A.04 Senyalètica . 1.784,21 €     
A.05 Jardineria . 684,63 €     
A.06 Seguretat i salut . 228,15 €     

B Rotonda nord . 14.410,69 €     
BB.01 Moviment de terres . 2.820,64 €     

B.02 Paviments . 7.761,30 €     
B.03 Instal.lacions . 606,47 €     
B.04 Senyalètica . 1.784,21 €     
B.05 Jardineria . 1.155,51 €     
B.06 Seguretat i salut . 282,56 €     

   Total Pressupost d'Execució Material   26.046,37 €     
  Despeses Generals 13,000 % 3.386,03 €     
  Benefici Industrial 6,000 % 1.562,78 €     
  Total Pressupost de Contracta   30.995,18 €     
  I.V.A 21,000 % 6.508,99 €     
  Total Pressupost de Licitació   37.504,17 €     
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat detrenta-set mil cinc-cents quatre amb disset Euros 
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