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MEMÒRIA 

 

 

1. ANTECEDENTS 
 

El present projecte s’ubica al municipi de Mataró, comarca del Maresme. Es tracta 

d’un projecte de redistribució i urbanització de l’aparcament existent del port esportiu 

de Mataró. S’ubica a l’entrada del port de Mataró. 

 

L’aparcament existent consta de 262 places d’aparcament en bateria amb diferents 

punts d’entrada i sortida respecte el vial de circulació del port. L’aparcament existent 

té instal·lació d’enllumenat i sanejament d’aigües pluvials. També consta d’un punt 

de càrrega de vehicles elèctrics i un caixer automàtic situat al vial. 

 

La capa de rodament de l’aparcament presenta en alguns trams esquerdes. Es 

planteja fressar i reparar aquests trams. També es repararà part del vial que 

connecta l’aparcament amb el present edifici del club nàutic de Mataró. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Es tracta d’un projecte de redistribució i urbanització de l’aparcament existent del 

port esportiu de Mataró. 

 

El projecte planteja redistribuir l’aparcament existent per evitar l’entrada i sortida de 

vehicles al vial per diferents punts, concentrant l’accés de vehicles en un sol punt. 

Es planteja un aparcament en bateria amb tres carrils de circulació en direcció sud-

est a nord-oest. Per la limitació de la zona d’aparcament respecte el vial, s’utilitzaran 

parterres de vegetació. En alguns trams s’utilitzarà un perfil rodó per a trànsit. 

  

 

S’accentuarà l’ús del passeig de vianants entre l’aparcament i el moll situat al sud-

oest de l’aparcament. El passeig serà de 3,00m d’amplada i connectarà l’actual zona 

de comerç i restauració del port amb el present club nàutic de Mataró. Aquest tram 

es delimitarà amb l’aparcament utilitzant un parterre lineal de 80cm amb accessos 

vianants a l’aparcament. També es reservarà un espai de circulació de vianants de 

1,50m d’amplada entre l’aparcament i el vial de vehicles. 

 

Es preveuen 6 accessos de vianants a l’aparcament. Quatre situats al passeig de 

vianants situat davant del moll prèviament descrit. Un que connectarà l’aparcament 

amb la zona de comerç i restauració a la zona nord-oest. I una que es situarà en el 

vial de circulació, en la part on hi ha el present caixer automàtic de l’aparcament.  

L’aparcament consta d’una zona rectangular de 287m2 reservada per a exposicions 

marítimes, situada a la zona nord-oest de l’aparcament, davant de la zona de comerç 

i restauració del port. 

 

El projecte planteja 245 places d’aparcament. D’aquestes places, hi hauran 7 

destinades a places accessibles en els punts més propers als accessos de vianants 

de l’aparcament; i 6 a places de càrrega de vehicles elèctrics situades a les places 

centrals del parterre lineal situat al sud de l’aparcament. La resta seran places 

estàndard de dimensions 2,50x5,00m. L’aparcament també constarà de 22 places 

per a vehicles de dos rodes. 

 

En quant a la il·luminació de l’aparcament, es desmuntaran els bàculs existents i   

s’instal·larà 8 noves lluminàries formades per fanals tipus prim i projectors LED, 

aprofitant les línies de distribució de les anteriors (indicades en el plànol 6.1.1). 

 

També s’actuarà al vial i al moll davant del club nàutic. Es pretén substituir el 

conducte d’aigua i les torretes d’aquesta zona per unes de noves. També es 

millorarà l’acabat del paviment i es fresarà allà on hi hagin esquerdes. Es pretén 

connectar el passeig de vianants d’aquesta zona amb el de l’aparcament 

anteriorment descrit. Es limitarà l’espai entre vianants i aparcament amb pilones de 
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fosa metàl·lica. En aquest tram de moll es preveu un aparcament lineal amb un total 

de 32 places, de les quals 1 serà de dimensions accessibles. També es preveu 

l’aparcament de 8 vehicles de dues rodes. 

 
 
3. BASES DEL PROJECTE 
 

3.1. Topografia 
 

Com a base del present document s’han fet servir: 

 

- Plànol de topografia Municipal 1:1000 

 

3.2. Planejament 
 

PLANEJAMENT: Pla Especial del Port de Mataró – Modificació del Pla Especial 

aprovada definitivament el 31 de Juliol de 2001. 

 

  

 

4. CRITERIS DE DISSENY 
 

A grans trets, els criteris generals del projecte són: 

 Redistribuir la zona d’aparcament i la circulació dintre d’aquest, per a millorar 

l’accés i ús d’aquests, reduint l’entrada de vehicles a un sol punt per a més 

seguretat. 

 Destinar un espai de l’aparcament a zona d’exposició temporal. 

 Generar un espai vianant per a connectar la zona actual de restauració i 

comerç amb el moll i el futur club de pàdel ubicat en el club nàutic de Mataró. 

 Repicar i substituir la capa de rodadora en algunes zones objecte de 

l’actuació. 

 Retirar i instal·lar noves lluminàries en la zona d’aparcament que compleixin 

amb el programa i la nova distribució. 

 Substituir el conducte d’aigua que presenta fuites en alguns punts; i les 

torretes d’alimentació en la zona del moll proper al club nàutic. 

 Reduir l’amplada del vial d’accés al port per guanyar més espai en 

l’aparcament. 

 Millorar l’impacte visual de l’aparcament desde l’entrada del port a partir de lús 

de parterres i vegetació. 

 Crear places d’aparcaments per a punts de càrrega de vehicles elèctrics. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

5.1 Àmbit del Projecte 
 

Els treballs de remodelació descrits en aquest projecte al port de Mataró es 

divideixen en tres àmbits d’actuació: 

 

- Àmbit d’actuació 1: zona d’aparcament de vehicles. Consta una superfície total 

de 7.751,5m2 

- Àmbit d’actuació 2: zona vial del moll en el club Nàutic. Consta una superfície 

total de 1.982,7m2 

- Àmbit d’actuació 3: zona vial d’accés al aparcament. Consta una superfície 

total de 1.112,8m2 

5.2 Estat actual 
 

L’aparcament actual del port de Mataró consta de diversos punts d’accés a lo llarg 

del vial de circulació, per lo que perilla el control i la seguretat de la utilització 

d’aquest. L’aparcament consta de 262 places amb 11 punts d’entrada i sortida de 

vehicles. L’aparcament consta de serveis i instal·lacions necessàries, entre elles 

il·luminació i sanejament. Es conserva en estat correcte, exceptuant algunes zones 

on la capa de rodadura superficial es troba gratada. 
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Pel que fa a el vial i la vorera en la zona del moll, aquestes gratades es troben més 

presents degut a la presencia de vegetació en els laterals del vial. El moll consta de 

serveis i instal·lacions, entre elles la de subministra d’aigua a les torretes de les 

embarcacions, la qual presenta fugues en certs punts. També les torretes actuals 

han quedat des actualitzades i se n’hi volen instal·lar de nous models. 

 

El vial d’accés al port presenta una amplada de carrils excessiva per el seu us, amb 

doble sentit de circulació de més de 8m d’amplada. Per lo que es planteja reduir-ne 

l’amplada d’aquests per guanyar espai per l’aparcament. Aquest vial també presenta 

gratades a causa de l’ús en la capa superficial de rodadura.  

 

A lo llarg de l’aparcament i la zona del moll, actualment existeixen unes peces 

prefabricades de formigó pintades de color grocs posades de forma intermitent sobre 

el paviment per delimitar la zona vianant de la vial, i així prevenir també algun vehicle 

que caigui a l’aigua a la zona del moll. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol estat actual (plànols 1.1.3) 

 
 
5.3 Demolicions 
 

Les demolicions es inclouen:  

 

- Retirada de bàculs existents: es retiraran 12 lluminàries en la zona de 

l’aparcament per substituir-les per nous models en noves posicions que 

s’adaptin a la nova distribució de l’aparcament. 

 

- Enderroc de mobiliari urbà: S’enderrocaran les 288 peces prefabricades de 

formigó de seguretat que limiten l’espai vial amb el vianant tant en 

l’aparcament com en la zona del moll. També es retiraran 8 pilones de 

fundació per a vianants i 8 pilones flexibles situades en l’aparcament. Se’n 

retirarà també la porta vianant entre la zona de l’aparcament i el moll del club 

nàutic, i la senyalització del caixer automàtic per a la seva posterior utilització.  

 

- Retirada de torretes al moll: S’enderrocarà les torretes d’aigua existent al moll 

Juliette, i es retirarà la canonada d’aigua existent. 

 

- Enderroc de ferms i paviments: només es faran rases i arrencada de paviment 

per a rases de passos d’instal·lacions en la zona d’aparcament i la del moll, les 

sabates aïllades de fonamentació on aniran les noves lluminàries i senyals la 

es zones on s’hi planteja plantar vegetació i crear parterres. 

 

- Fressat de paviment: Es fara un fressat de paviment de 3cm de gruix mitjà en 

zones localitzades que presentin esquerdes en la seva capa superficial. 
 

- Moviment de terres: Només s’excavarà terres en les zones on hi hauran 

parterres vegetals, sabates i passos d’instal·lacions. Es planteja reutilitzar les 

mateixes terres com a reblerts per a cobrir les rases d’instal·lacions. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol d’enderrocs (plànols 2.1.1-2.2.2) 

 
5.4 Paviment 
 

El present projecte contempla afegir una capa de paviment asfàltic de 4cm de gruix 

per sobre de l’existent. Prèviament s’haurà de fresar aquelles zones que presentin 

esquerdes i/o irregularitats. 

 

En les zones vials i d’aparcament es planteja afegir una capa paviment de mescla 

bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit amb una capa de reg 

d’adherència amb emulsió de betum al 60% amb una dotació de 0,5kg/m2. 
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En la zona de vianants es planteja la mateixa solució, però amb la capa asfàltica 

impresa de Sorigué o similar i en color FIBORBONT, mitjançant un motllo en calent 

per crear un acabat de relleu d’imitació a paviment de peces regulars de pedra amb 

beurada. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol proposta: paviments (plànols 3.3.1-3.3.2) 

 

 

5.5 Instal·lacions 
 

El projecte planteja contempla l’afectació dels serveis d’il·luminació, electricitat, aigua 

i reg. 

 

5.5.1  Il·luminació 

 

En quant a la instal·lació d’il·luminació de l’aparcament es preveu la retirada de 13 

de les 15 lluminàries existents, retirant els bàculs per deixant les dues columnes 

existents. S’instal·laran 8 noves lluminàries de columnes tipus PRIM de 12m 

d’alçada amb tres projectors tipus PROM de Lendibox o similar de fins a 120W de 

potència per cada columna. Es realitzaran sobre placa i perns d’ancoratges en 

sabata aïllada de 1x1x1,3m. La posició d’aquestes lluminàries varien respecte les 

anteriors per lo que caldrà desplaçar les línies de distribució fins els nous punts de 

il·luminació amb una rasa per a pas d’instal·lacions. (veure plano 6.1.1 Enderrocs). 

També s’afegirà un projector més tipus PROM de 120W a una de les columnes 

actuals, i s’afegiran 3 projectors tipus up-light al terra dels parteres per il·luminar la 

vegetació. (veure plano 3.5.1). 

 

 

 

 

 

5.5.2  Electricitat 

 

En quant a la instal·lació elèctrica, es preveu la instal·lació de noves torretes en el 

moll Juliette a la mateixa posició que les anteriors, per tal d’evitar desplaçar les 

línies. (veure plano 6.1.2) 

L’aparcament consta d’una nova estació de càrrega de vehicles elèctrics que no es 

objecte d’aquest projecte. 

 

 

5.5.3  Aigua 

 

En quant a la instal·lació de fontaneria es preveu substituir el conducte d’aigua de 

coure de 63mm de diàmetre que alimenta les torretes d’aigua en el moll del club 

nàutic. Aquest conducte que es troba malmès en alguns punts es substituirà per un 

conducte de PVC de 63mm. També es substituiran les torretes d’aigua per un nou 

model tipus Tally T-4. (veure plano 6.3.2). 

 

 

5.5.4  Reg automàtic 

 

L’altre instal·lació d’aigua serà els conductes de reg per les zones de parterres 

vegetals. Aquesta instal·lació de reg consta de una xarxa primària connectada a la 

xarxa existent d’aigua amb conductes de PE 75mm de diàmetre. Aquest conducte 

connectarà tot els parterres amb un circuit tancat. 

Aquesta xarxa primària es connectarà a 7 electrovàlvules amb by-pass sectorial, de  

sortiran les xarxes secundaries a cadascun dels parterres amb conductes de PE 50 I 

40mm de diàmetre. Aquestes xarxes secundàries alimentaran els difusors emergents 

en els parterres irregulars, i el conducte de degoteig de 12mm de diàmetre amb 

gotejadors cada 30cm en la zona del parterre lineal. També es preveu connectar una 

boca de reg amb cos de fosa i vàlvula antidrenatge encastada a nivell de paviment a 

la zona d’exposició. 
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El sistema de reg automàtic estarà controlat a partir de un programador electric 

modular de 8 estacions tipus Hunter o similar, col·locat en un armari de polièster per 

a programador. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol instal·lacions (plànols 6.2.1) 

 

 

5.6 Senyalització  
 

5.6.1 Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical pretén organitzar i dirigir tant el tràfic del vial com el vianant. 

 

Es preveu la instal·lació de 17 senyals de trànsit. Totes elles aniran sobre pals d’acer 

galvanitzat de 60cm de diàmetre, a una alçada mínima de 2,20m. Es realitzaran 

sobre fonaments de formigó HM-15 de 30x40x60cm. 

Totes les senyals es faran d’acer galvanitzat amb acabat retrorreflector nivell 1. 

 

La senyalització vertical serà la següent. 

 

- 4 Senyals tipus P-1 ‘Cediu el pas’ tipus triangular de 90cm. 

- 2 Senyals tipus R-2 ‘Prohibit estacionar’ tipus rodona de 60cm de diàmetre. 

- 2 Senyals tipus R-3 ‘STOP’ tipus octogonal de 60cm de diàmetre. 

- 4 Senyals tipus S-4 ‘Pas de vianants’ tipus quadrat de 60x60cm. 

- 3 Senyals tipus S-5 ‘Plaça minusvàlids’ tipus quadrat de 60x60cm. 

- 2 Senyals tipus S-6 ‘Plaça de càrrega elèctrica’ tipus quadrat de 60x60cm. 

- 1 Mirall convexa de 80cm de diàmetre per a trànsit homologat 

 

La posició de cada senyal queda definida en el plànol 5.1.1 Descripció de proposta: 

Senyalització i pintura. 

 

 
Vegeu documentació gràfica, capítol senyalització  (plànols 5.1.1-5.2.2) 

 

5.6.2 Senyalització horitzontal 

 

La senyalització horitzontal es farà a partir de pintura plàstica per a exterior amb 

efecte retrorreflector de color blanc per dirigir el tràfic del vial. 

 

Es distingeixen entre pintura de faixa lineal i superficial. 

 

Les pintures de marques vials lineals seran les següents: 

- Línia discontinua longitudinal de 15cm d’amplada en relació ½ de pintat no 

pintat per delimitar els carrils de doble sentit. Es preveu un total de 89 metres 

lineals. 

- Línia continua longitudinal de 15cm d’amplada per delimitar els carrils vials. Es 

preveu un total de 508,7 metres lineals. 

- Línia continua transversal de 30cm d’amplada per les interseccions. Es preveu 

un total de 49,0 metres lineals. 

- Línia continua transversal en T de 10cm d’amplada per delimitar les places 

d’aparcament de dimensions 2,50x5,00m. També en zona d’exposició. Es 

preveu un total de 1880,6 metres lineals.  
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Les pintures superficials fan referencia a aquelles senyalitzacions horitzontals 

pintades en el paviment. Es preveu un total de 105,60m2 de pintura superficial.  

 

Aquestes pintures seran les següents: 

- 19 Fletxes de direcció recta E-41 dimensions 2,50x0,60m 

- 6 Fletxes de gir a la dreta (esquerra) E-42 dimensions 2,20mx0,60m 

- 7 Fletxes de direcció recta o gir E-43 dimensions 2,80x0,95m. 

- 3 Senyals de cediu el pas E-74a dimensions 2,00x0,80m 

- 2 Senyals de STOP E-73a dimensions 2,00x1,20m 

- 2 Senyals de la paraula MOTOS dimensions 2,00x1,20m 

- 59,00m2 de trama zigzag de no estacionar.    

 

 

La senyalització projectada compleix amb les disposicions i ordenances actuals 

sobre la matèria, recollides  principalment en les normes i recomanacions següents: 

 

 Norma 8.2-IC “marcas viales”, de març de 1987. 

 

 Norma 8.1-IC “señalización vertical”, de desembre de 1999. 

 

 Manual de senyalització urbana d’orientació, de setembre de 2005  

 

 “Catálogo de señales verticales de circulación”(tomo I y II), de març i juny de 1992 

respectivament. 

 

 
La posició de cada senyal horitzontal i pintura queda definida en el plànol 3.4.1 

Descripció de proposta: Senyalització i pintura. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol senyalització  (plànols 3.4.1-3.4.4) 

 

5.7 Drenatge 
 

El projecte no contempla actuació en el drenatge. Es preveu mantenir el drenatge 

d’aigües pluvials de l’aparcament existent sense modificar-lo. 

Tot i això caldrà adaptar les tapes de fundació dels sifons i tapes de registre a la 

nova cota de paviment, elevant-los 2-3cm segons la capa de gruix de la nova capa 

de rodadura projectada. 
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5.8 Jardineria 
 

Es realitzaran parterres vegetals de geometria irregular en algunes zones de 

l’aparcament.  Les entregues entre paviments es faran amb un encintat de xapa 

d’acer galvanitzat de 1cm de gruix i 30cm de fondària. El parterre vegetal de 80cm 

d’amplada que delimita el passeig de vianants amb l’aparcament es farà enrassat a 

nivell de paviment amb una vorada de peça prefabricada de formigó de 15x30cm. 

 

Es preveu la plantació de tres tipologies de vegetació sobre terra vegetal en aquests 

parterres: 

 5 palmeres Washingtonia robusta de 4-4,5m d’alçada en els parterres mes 

propers a l’accés vial del port. 

 1 Arbres Nekua Azaderach de 14cm de perímetre al final parterre 1 en el 

passeig vianant.  

 9 Arbustos CIstus en els parterres 5 i 8. 

 195 unitats de ‘agaphantus flor blanca’ al parterre lineal 

 5400 unitats de’ osteosperum ecklonis’ en els parterres que donant al passeig 

vianant (parterres 1, 4, 7 i 8) 

 369 unitats de ‘rosmarinus officinalis’ en els parterres que delimitan el vial de 

l’aparcament. (parterres 1,2,3,4,5,6 i 7) 

 705 unitats de ‘penissetum officianalis’ en els parterres que delimitan espais 

d’aparcament i també en el parterre lineal. (parterres 1,2,3,4,5,6,7 i 8 i lineal) 

 

Les zones que quedin descobertes sense vegetació, s’acabarà amb una capa de 

5cm de escorça de pí. Es defineixen en plànol les zonificacions de vegetació, amb la 

geometria i posició detallada dels parterres. 

 

Vegeu documentació gràfica, capítol vegetació (plànols 7.1.1-7.1.2) 

 

5.9 Mobiliari urbà 
 

En quant a mobiliari urbà s’instal·larà perfils rodons metàl·lics de diàmetre 30cm de 

protecció contra tràfic vial per delimitar l’espai de aparcament de vehicles respecte el 

vianant. S’instal·larà en aquelles zones on no hi hagi parterre vegetal com a 

delimitador. 

 

En la zona del moll Juliette s’instal·laran pilones de fosa cilíndriques de 1m d’alçada i 

95mm de diàmetre per delimitar la zona d’aparcament i el passeig de vianants, 

disposades cada 2,50m. 

 

També s’instal·laran dues papereres trabucables tipus barcelona de 45cm de 

diàmetre i planxa pintada de 1mm amb suports de 50x20x1,5mm ancorades sobre 

dau de formigó. 

 

S’instal·larà una nova porta per a vianants de dimensions 200x200cm d’acer 

galvanitzar i un tram de reixat, en substitució de l’antiga porta vianant, definit en el 

plànol 8.2.2  

 

També s’instal·laran com a serveis les torretes d’aigua i punts de càrregues per a 

vehicles elèctrics prèviament descrits en el capítol d’instal·lacions. 

 
Vegeu documentació gràfica, mobiliari urbà  (plànols 8.1.1-8.2.2) 
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6. AFECCIONS A SERVEIS

No s’ha previst cap afectació al servei d’instal·lacions exceptuant de la reparació 

puntual del conducte d’aigua que alimenta les torretes en el moll del club nàutic, 

prèviament descrit. 

7. CONTROL DE QUALITAT

Per al control de qualitat durant l’execució de les obres s’estableix, en primer lloc, el 

tipus d’assaig aplicable a cadascuna de les unitats d’obra fonamentals del projecte. 

S’estableix un pla de control de qualitat en l’Annex 1 d’aquesta memòria. 

8. SEGURETAT I SALUT

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta 

l’obligació d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 

pública, s’ha redactat el document num 5.  “Estudi de Seguretat i salut”, on 

s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 

manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. També 

s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 

9. PRESSUPOSTOS

El pressupost del projecte es de: 

Pressupost d'Execució Material : 304.733,95€. 

Despeses Generals (13%): 39.615,41€. 

Benefici Industrial (6%): 18.284,04€. 

SUBTOTAL: 362.633,40€. (sense IVA) 

IVA (21%): 76.153,01€ 
. 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 438.786,41€ 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB 

QUARANTA-UN CÈNTIMS 
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10. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Document num 1 .- MEMÒRIA I ANNEXOS 

1 .- MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex 1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Annex 2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Annex 3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Annex 4 GESTIÓ DE RESIDUS 

Annex 5 XARXA DE REG 

Document num 2 .- PLÀNOLS 

Document num 3 .- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Document num 4 .- PRESSUPOST 

1. Amidaments

2. Quadre de preus 1

3. Quadre de preus 2

4. Estadística de Partides i Conjunts

5. Pressupost

6. Resum pressupost

Document num 5 .- SEGURETAT I SALUT 

Mataró, Desembre de 2022 

Sergi Garcia Fernandez, 

Arquitecte 37910/7 

7. Últim full



  

 

 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Projecte de redistribució i urbanització de l’aparcament al Port de Mataró  



ANcq CONTROL QUALITAT 

Redistribució i urbanització de l'aparcament del  Port Esportiu de Mataró 



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat 
podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 28 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a 
la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA/25/B/20/Ila,  

 

Situació en projecte i obra:  fonaments  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
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l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant 

del Laboratori.



 

 6 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
I
T

A
T

 D
E

L
S

 M
A

T
E

R
I
A

L
S

. 
  
J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

 d
e

l 
C

o
m

p
li

m
e

n
t 

d
e

l 
D

e
c
re

t 
3

7
5

/
1

9
9

8
  

 O
fi
ci

n
a
 C

o
n
su

lt
o
ra

 T
è
cn

ic
a
 .
 C

o
l·
le

g
i 
d
’A

rq
u
it
e
ct

e
s 

d
e
 C

a
ta

lu
n
y
a
 

 
 

2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-
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08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Control abans del subministrament: 
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
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Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 

 



ANfo RECULL FOTOGRAFIC 

Redistribució i urbanització de l'aparcament del Port Esportiu de Mataró 



 

 

 



  



  



  



  



 



ANjp JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Redistribució i urbanització de l'aparcament del Port Esportiu de Mataró 



 
 

 



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 07/12/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,59h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a paletaA0122000

 €28,59h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €29,06h Oficial 1a soldadorA0125000

 €21,99h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €29,54h Oficial 1a electricistaA012H000

 €29,54h Oficial 1a muntadorA012M000

 €28,58h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €35,57h Oficial 1a jardinerA012P000

 €33,32h Oficial 2a jardinerA012P200

 €25,39h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,53h Ajudant col·locadorA0137000

 €25,35h Ajudant electricistaA013H000

 €25,39h Ajudant muntadorA013M000

 €19,99h Ajudant obra públicaA013N000

 €31,57h Ajudant jardinerA013P000

 €23,88h ManobreA0140000

 €24,71h Manobre especialistaA0150000



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 07/12/22

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,81h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €81,62h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €92,39h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €110,54h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €91,14h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €110,54h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €105,71h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C1312340

 €124,60h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

C1312350

 €63,50h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €84,07h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,63h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €46,25h Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm
d'amplària i fins a 90 cm de fondària

C1341590

 €40,18h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €53,00h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €56,67h Camió gruaC1503000

 €53,68h Camió grua de 3 tC1503300

 €59,65h Camió grua de 5 tC1503500

 €48,48h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €28,89h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

C150D111

 €197,08h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,13h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,69h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,80h Formigonera de 250 lC1705700

 €68,22h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €76,86h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000
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 €11,33h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €44,16h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €33,77h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €53,86h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €3,35h Martell trencador manualC2001000

 €5,75h Regle vibratoriC2005000

 €8,88h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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 €2,12m3 AiguaB0111000

 €17,60t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €22,40t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €40,66t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €8,23t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

B031S400

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €100,92t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €76,02m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €75,63m3 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

B064300C

 €73,71m3 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

B064500C

 €83,57m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €72,56m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €31,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €33,14t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €1,47kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,75kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,32u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €0,22u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1
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 €0,19u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €21,54m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un
cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20
cm

B9612P50

 €5,40m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 30x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96511C0

 €27,00m Vorada de chapa plegada d'acer corten de 300mm
d'alçada i 5mm de gruix de longitud amb l'extrem
corbat amb un ample de 14mm

B96ASG01

 €27,75m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUG30

 €88,00t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11231

 €60,83t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H11232

 €49,27t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11331

 €52,02t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B B 50/70
amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat
granític

B9H3B55A

 €558,00u Barana d'1 mòdul, d'1,65 m de llargària i 90 cm
d'alçària, amb passamà d'alumini extruït i 2 muntants
de fosa de ferro nodular, per a col·locar encastada

BB161312

 €5,41kg Pintura per a marques vials, acrílica, blancaBBA13100

 €4,36kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €132,19u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BBM1BGB2

 €170,59u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BBM1BGE2

 €22,87m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

BBM2AA00
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 €138,76m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60
cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions al paviment

BBMAU130

 €23,28m Suport de tub d'acer galvanitzat de 90 mm diametre,
per a senyalització vertical

BBMZ1A20

 €12,15m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €36,64u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 400 mm i 100 mm
de dimaetre, per a barrera de seguretat tipus rodó,
segons UNE 135123

BBMZ2310

 €3,52u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares

BBMZC010

 €9,25u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

BBMZP010

 €9,12u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

BBMZS120

 €5,66u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a
barrera metàl·lica, segons UNE 135123

BBMZT110

 €20,61u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

BD1V1121

 €0,59m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre

BD5A2600

 €111,05u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, per acoblar
a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, abatible

BD5P8DAG

 €211,85u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZADD0

 €31,25u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9B0

 €88,63u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €0,17m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB24300

 €0,34m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25400

 €0,84m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB27400
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 €1,31m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB28400

 €1,52m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2A200

 €2,92m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2A400

 €0,81m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB37300

 €2,49m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB39300

 €1,84u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2405

 €2,32u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €4,97u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2705

 €6,98u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2805

 €20,29u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2A05

 €11,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB3732

 €35,51u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB3932

 €0,03u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2405

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2505

 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2705
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 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2805

 €0,52u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2A05

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB3732

 €0,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB3932

 €87,23u Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixaBG1B0150

 €0,65m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A10

 €1,07m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 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

BG22TK10

 €1,44m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312530

 €3,76m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312550

 €3,24m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319190

 €13,12m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament

BG325380

 €4,85u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000

 €828,43u Columna de planxa d'acer estructural tub.TIPUS PRIM,
de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11N22
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 €87,40u Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de vidre,
amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu
mitjà, forma cilíndrica

BHNAB9K0

 €336,94u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

BHNAT310

 €97,03u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de
250 W, de forma rectangular, tancat

BHQ22G50

 €412,60u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de
250 W, de forma circular, tancat

BHQ62G70

 €368,30u projector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a
120W de potència, amb orientació plana i corba
assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic per
aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i
instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació, muntada
a base de columna. Inclosa part proporcional
d'accesoris

BHQ62SG1

 €1,92u Làmpada incandescent amb casquet E27, de potència
60 W

BHU95161

 €50,86u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €18,98u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de mercuri

BHWQ2000

 €27,46u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl·lics

BHWQ6000

 €114,81u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

BJS1U001

 €29,31u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1UZ10

 €3,18u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
sense regulador de pressió

BJS41610

 €1,37m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

BJS51630

 €176,59u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 3 estacions

BJSA3130

 €61,75u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions

BJSA4280

 €77,61u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSB1310
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 €4,40u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

BJSW1110

 €4,18u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

BJSWE300

 €89,89u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ213110

 €24,31u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

BQ42F025

 €403,24m Límit per a protecció de parterres d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm
d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre
cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, per
a col·locar amb fixacions mecàniques

BQBB14C1

 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €43,23m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2210

 €63,22m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3P2250

 €57,15m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

BR3PE250

 €1,21u Subministrament i transport de osteosperum, en
contenidor adequat, de primera qualitat segons les
NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari

BR41F00B

 €38,45u Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima
27,3 cm segons fórmules NTJ

BR444228

 €314,33u Chamaerops humilis de 175 a 200 cm d'alçària, en
contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

BR48463J

 €580,00u Washingtonia robusta de 400 a 450 cm d'alçària
d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm
superior al del tronc

BR48G82U

 €4,64u Acanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

BR493633

 €4,02u Agapanthus africanusen contenidor de 3 lBR496231

 €2,44u Agapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR496D13

 €3,53u Cistus salviifolius en contenidor de 3 lBR4BHB31

 €0,48u Lavandula latifolia en alvèol forestal de 300 cm3BR4EEMG1
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 €2,66u Lavandula stoechas en contenidor de 3 lBR4EEQ51

 €1,42u Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 lBR4FM611

 €2,66u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 lBR4H3441

 €0,48u Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3BR4H34F1

 €1,89u Rosmarinus officinalis 'Capdepera' en contenidor d'1,3 lBR4H3621

 €4.667,25u Pal de recàrrega exterior RP02-EXT-A-LI-SS envolvent
IP54 de 2 preses monofàsiques Schuko (230 V, 16 A
per presa, 7, 2kW) modes 1 i 2, cos d'alumini IP54 amb
portes antirobatori d'energia, tarificació prepagament,
amb protecció central, porta de manteniment trasera,
autònom amb tarificació de 2 preses Schuko 16 A,
inclou medició d'energia, codifcació RF-ID Mifare
Estàndar amb protocol Ajuntament de Barcelona, Leds
identificació estat i color Gytech, ref. RP02A10SS de la
sèrie Solucions inteligents autònomes (RPxx-A o AB)
de SIMON

RP02A10SS
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,69m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,23900/R 24,710000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,23900 22,23900
Maquinària:

1,26000/R 2,800000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,26000 1,26000
Materials:

0,381602,120000,180B0111000 =xAiguam3
12,0055018,470000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

15,13800100,920000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,96710 57,96710

0,222391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,68849

81,68849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,37m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,71000/R 24,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,71000 24,71000
Maquinària:

1,18300/R 1,690000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,18300 1,18300
Materials:

0,424002,120000,200B0111000 =xAiguam3
30,6240017,600001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,18400100,920000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 51,23200 51,23200

0,247101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,37210
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77,37210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,97m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,94550/R 24,710001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,94550 25,94550
Maquinària:

1,22525/R 1,690000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,22525 1,22525
Materials:

0,424002,120000,200B0111000 =xAiguam3
26,9280017,600001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,18400100,920000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

84,000000,21000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 131,53600 131,53600

0,259461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,96620

158,96620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14295/R 28,590000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12695/R 25,390000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,26990 0,26990
Materials:

0,014991,470000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,787500,750001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,80249 0,80249

0,002701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,07509

1,07509COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,87m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255T70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47760/R 23,880000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47760 0,47760
Maquinària:

1,18482/R 91,140000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,18482 1,18482
Materials:

17,200708,230002,090B031S400 =xSorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

t

Subtotal... 17,20070 17,20070

0,007161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,87028
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,87028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,91m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E31522H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16400/R 23,880000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,16400 7,16400
Maquinària:

19,70800/R 197,080000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,70800 19,70800
Materials:

91,9270083,570001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 91,92700 91,92700

0,107461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90646
0,00%DESPESES INDIRECTES

118,90646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17154/R 28,590000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20312/R 25,390000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37466 0,37466
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Materials:
0,007501,470000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,075091,075091,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,08259 1,08259

0,005621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46287
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,46287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

EFB39325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54480/R 29,540000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,04680/R 25,390000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,59160 6,59160
Materials:

2,539802,490001,020BFB39300 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

m

10,6530035,510000,300BFWB3932 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

0,360000,360001,000BFYB3932 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 13,55280 13,55280

0,098871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,24327
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,24327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m Partida alçada per a tall EFB3SG03 Rend.: 1,000

 €5,02m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,47100/R 24,710000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,47100 2,47100
Maquinària:

0,99050/R 19,810000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,52400/R 63,500000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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Subtotal... 2,51450 2,51450

0,037071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,02257
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,02257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AG5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,65234/R 81,620000,057C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,65219/R 110,540000,0059C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 5,30453 5,30453

COST DIRECTE 5,30453
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,30453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,91776/R 81,620000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28740/R 110,540000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,20516 4,20516

COST DIRECTE 4,20516
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,10m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFC0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17750/R 24,710000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,17750 6,17750
Maquinària:

2,83250/R 11,330000,250C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,83250 2,83250
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0,092661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,10266
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,10266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F219SG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,91776/R 81,620000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28740/R 110,540000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,20516 4,20516

COST DIRECTE 4,20516
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,07m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B2001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95520/R 23,880000,040A0140000 =xManobreh
12,35500/R 24,710000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,31020 13,31020
Maquinària:

4,95250/R 19,810000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,60700/R 124,600000,045C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25

t
h

Subtotal... 10,55950 10,55950

0,199651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,06935
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,06935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F21D2102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,52400/R 63,500000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,52400 1,52400
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COST DIRECTE 1,52400
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,27u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F21H1653 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90800/R 29,540000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,58200/R 23,880000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,49000 9,49000
Maquinària:

36,72900/R 81,620000,450C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
8,06450/R 63,500000,127C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

26,84000/R 53,680000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 71,63350 71,63350

0,142351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,26585
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,26585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,75u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

F21QQA01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17750/R 24,710000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,17750 6,17750
Maquinària:

2,47625/R 19,810000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,47625 2,47625

0,092661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,74641
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,74641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,54m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

F2214622 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,98972/R 110,540000,018C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

4,54553/R 105,710000,043C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 6,53525 6,53525

COST DIRECTE 6,53525
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,53525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,23m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

F2221363 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84764/R 23,880000,203A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,84764 4,84764
Maquinària:

2,31250/R 46,250000,050C1341590 =xTractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm
d'amplària i fins a 90 cm de fondària

h

Subtotal... 2,31250 2,31250

0,072711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,23285
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,23285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,13m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

F2225432 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79988/R 23,880000,201A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,79988 4,79988
Maquinària:

12,25550/R 63,500000,193C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,25550 12,25550

0,072001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,12738
0,00%DESPESES INDIRECTES
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17,12738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,66m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM

F2264C0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,87404/R 110,540000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,78315/R 84,070000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 6,65719 6,65719

COST DIRECTE 6,65719
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,65719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,67m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de
7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

F961BP57 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25902/R 28,580000,219A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,10420/R 23,880000,465A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,36322 17,36322
Materials:

3,4320972,560000,0473B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

22,6170021,540001,050B9612P50 =xPedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un
cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20
cm

m

Subtotal... 26,04909 26,04909

0,260451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,67276
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,67276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,00m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

F96AUA30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,28850/R 28,590000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,58200/R 23,880000,150A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 7,87050 7,87050
Materials:

3,2652072,560000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

27,7500027,750001,000B96AUG30 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 31,01520 31,01520

0,118061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,00376
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,00376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,08t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11232 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54302/R 28,580000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,05368/R 23,880000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,59670 2,59670
Maquinària:

1,00884/R 84,070000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,68220/R 68,220000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,92232/R 76,860000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,61336 2,61336
Materials:

60,8300060,830001,000B9H11232 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

t

Subtotal... 60,83000 60,83000

0,038951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,07901
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,07901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,52t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11331 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54302/R 28,580000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,05368/R 23,880000,086A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 2,59670 2,59670
Maquinària:

1,00884/R 84,070000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,68220/R 68,220000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,92232/R 76,860000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,61336 2,61336
Materials:

49,2700049,270001,000B9H11331 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 49,27000 49,27000

0,038951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,51901
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,51901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,26m2 Paviment asfàltic format per: capa de trànsit de 4 cm de
gruix de mescla bituminosa.

F9H1SG03 Rend.: 1,000

 €603,76u Barana d'1 mòdul, d'1,65 m de llargària i 90 cm
d'alçària, amb passamà d'alumini extruït i 2 muntants
de fosa de ferro nodular, col·locada ancorada a l'obra
amb morter

FB161312 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,19400/R 21,990000,600A0122000 =xOficial 1a paletah
8,86200/R 29,540000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,61700/R 25,390000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

14,32800/R 23,880000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,00100 44,00100
Materials:

0,6628033,140000,020B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

558,00000558,000001,000BB161312 =xBarana d'1 mòdul, d'1,65 m de llargària i 90 cm
d'alçària, amb passamà d'alumini extruït i 2 muntants
de fosa de ferro nodular, per a col·locar encastada

u

Subtotal... 558,66280 558,66280

1,100032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 603,76382
0,00%DESPESES INDIRECTES

603,76382COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,62m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA2/T segons OC 28/2009, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports tubulars
col·locats clavats a terra cada 2 m, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària
de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica
1,3 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

FB2A5181 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17414/R 28,590000,146A0121000 =xOficial 1ah
3,60766/R 24,710000,146A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,78180 7,78180
Maquinària:

2,14740/R 59,650000,036C1503500 =xCamió grua de 5 th
3,93178/R 53,860000,073C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 6,07918 6,07918
Materials:

22,8700022,870001,000BBM2AA00 =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

m

18,3200036,640000,500BBMZ2310 =xSuport tubular d'acer galvanitzat, de 400 mm i 100 mm
de dimaetre, per a barrera de seguretat tipus rodó,
segons UNE 135123

u

0,440003,520000,125BBMZC010 =xCaptallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares

u

4,625009,250000,500BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

u

4,560009,120000,500BBMZS120 =xSeparador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

u

2,830005,660000,500BBMZT110 =xConnector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a
barrera metàl·lica, segons UNE 135123

u

Subtotal... 53,64500 53,64500

0,116731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,62271
0,00%DESPESES INDIRECTES

67,62271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,67u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB22911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26107/R 29,540000,1781A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52196/R 25,390000,1781A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,78303 9,78303
Maquinària:

2,55015/R 56,670000,045C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 2,55015 2,55015
Materials:

132,19000132,190001,000BBM1BGB2 =xPlaca d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 132,19000 132,19000

0,146751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,66993
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,66993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,07u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB22921 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26107/R 29,540000,1781A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52196/R 25,390000,1781A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,78303 9,78303
Maquinària:

2,55015/R 56,670000,045C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,55015 2,55015
Materials:

170,59000170,590001,000BBM1BGE2 =xPlaca d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 55x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 170,59000 170,59000

0,146751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,06993
0,00%DESPESES INDIRECTES

183,06993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,36m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra clavat

FBBZ1110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,91040/R 23,880000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,00990 3,00990
Maquinària:

2,15440/R 53,860000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 2,15440 2,15440
Materials:

12,1500012,150001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m
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Subtotal... 12,15000 12,15000

0,045151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,35945
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,35945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,49m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra clavat

FBBZ2310 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,91040/R 23,880000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,00990 3,00990
Maquinària:

2,15440/R 53,860000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 2,15440 2,15440
Materials:

23,2800023,280001,000BBMZ1A20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 90 mm diametre,
per a senyalització vertical

m

Subtotal... 23,28000 23,28000

0,045151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,48945
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,48945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,99u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, per acoblar
a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, abatible al pericó, col·locat sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

FD5P8DAG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,85980/R 28,580000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,98480/R 23,880000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,84460 19,84460
Materials:

8,7957775,630000,1163B064300C =xFormigó 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

m3

111,05000111,050001,000BD5P8DAG =xPericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, per acoblar
a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, abatible

u

Subtotal... 119,84577 119,84577
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0,297671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,98804
0,00%DESPESES INDIRECTES

139,98804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,44u Perico de registre de 40x40x40 per a sistema de reg,
amb marc i tapa de fundició C-250, inclou torpedo
d'empalme interior per a línies existents amb resina i
prova de continuitat.

FDK2SG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,58000/R 28,580001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,88000/R 23,880001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 52,46000 52,46000
Materials:

0,2732822,400000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
9,9831675,630000,132B064300C =xFormigó 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

m3

1,329241,320001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,760220,220008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

211,85000211,850001,000BDDZADD0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 225,19590 225,19590

0,786901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 278,44280
0,00%DESPESES INDIRECTES

278,44280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB24355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47700/R 29,540000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,26950/R 25,390000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,74650 2,74650
Materials:

0,173400,170001,020BFB24300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,552001,840000,300BFWB2405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u
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0,040000,040001,000BFYB2405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 0,76540 0,76540

0,041201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,55310
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,55310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,72m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB2A455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24940/R 29,540000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,79290/R 25,390000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,04230 6,04230
Materials:

2,978402,920001,020BFB2A400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

6,0870020,290000,300BFWB2A05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,520000,520001,000BFYB2A05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 9,58540 9,58540

0,090631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,71833
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,71833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,90m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

FFB37325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95400/R 29,540000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,53900/R 25,390000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,49300 5,49300
Materials:

0,826200,810001,020BFB37300 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

m



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 07/12/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,3930011,310000,300BFWB3732 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

0,110000,110001,000BFYB3732 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 4,32920 4,32920

0,082401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,90460
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,90460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.017,63u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM11N22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65620/R 29,540000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
13,43550/R 25,350000,530A013H000 =xAjudant electricistah

5,97000/R 23,880000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,06170 35,06170
Maquinària:

30,03510/R 56,670000,530C1503000 =xCamió gruah
25,69440/R 48,480000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 55,72950 55,72950
Materials:

47,0269873,710000,638B064500C =xFormigó 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

m3

828,43000828,430001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer estructural tub.TIPUS PRIM,
de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

50,8600050,860001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 926,31698 926,31698

0,525931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.017,63411
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.017,63411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,25u Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de vidre,
amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu
mitjà, forma cilíndrica, acoblada al suport

FHNAB9K1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,38500/R 29,540000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
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6,33750/R 25,350000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,72250 13,72250
Materials:

87,4000087,400001,000BHNAB9K0 =xLlumenera decorativa amb difusor cilíndric de vidre,
amb làmpada d'incandescència de 100 W, de preu
mitjà, forma cilíndrica

u

1,920001,920001,000BHU95161 =xLàmpada incandescent amb casquet E27, de potència
60 W

u

Subtotal... 89,32000 89,32000

0,205841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,24834
0,00%DESPESES INDIRECTES

103,24834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,44u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W, col·locada
amb fixacions mecàniques. 

FHNASG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,33900/R 29,540000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,87250/R 25,350000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,21150 19,21150
Materials:

336,94000336,940001,000BHNAT310 =xBalisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

u

Subtotal... 336,94000 336,94000

0,288171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,43967
0,00%DESPESES INDIRECTES

356,43967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,44u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W, col·locada
amb fixacions mecàniques

FHNAT311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,33900/R 29,540000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,87250/R 25,350000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,21150 19,21150
Materials:

336,94000336,940001,000BHNAT310 =xBalisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

u

Subtotal... 336,94000 336,94000

0,288171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,43967
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

356,43967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,51u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de
mercuri amb reflector de distribució semiintensiva, amb
làmpada de 250 W, de forma rectangular, tancat i fixat
a la paret

FHQ22G52 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,33900/R 29,540000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,87250/R 25,350000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,21150 19,21150
Materials:

97,0300097,030001,000BHQ22G50 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de
250 W, de forma rectangular, tancat

u

18,9800018,980001,000BHWQ2000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de mercuri

u

Subtotal... 116,01000 116,01000

0,288171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,50967
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,50967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,97u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de
250 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

FHQ62G74 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26782/R 29,540000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,24405/R 25,350000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 26,51187 26,51187
Materials:

412,60000412,600001,000BHQ62G70 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de
250 W, de forma circular, tancat

u

27,4600027,460001,000BHWQ6000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl·lics

u

Subtotal... 440,06000 440,06000

0,397681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,96955
0,00%DESPESES INDIRECTES

466,96955COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,24u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

FJS5A632 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,84020/R 29,540000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,30070/R 25,390000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,14090 7,14090
Materials:

1,770000,590003,000BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre

m

0,036000,030001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

4,110001,370003,000BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

m

Subtotal... 5,91600 5,91600

0,178522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,23542
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,78u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 3 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

FJSA3131 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,67800/R 29,540000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 20,67800 20,67800
Materials:

176,59000176,590001,000BJSA3130 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 3 estacions

u

Subtotal... 176,59000 176,59000

0,516952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,78495
0,00%DESPESES INDIRECTES

197,78495COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €431,39m Límit per a protecció de parterres d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm
d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre
cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba,
col·locat amb fixacions mecàniques

FQBB14C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,77000/R 29,540000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,69500/R 25,390000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,46500 27,46500
Materials:

403,24000403,240001,000BQBB14C1 =xLímit per a protecció de parterres d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm
d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre
cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, per
a col·locar amb fixacions mecàniques

m

Subtotal... 403,24000 403,24000

0,686632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 431,39162
0,00%DESPESES INDIRECTES

431,39162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €431,39m Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció
plegada d'acer corten e=5 L=240, massissat de formigó
HM-20 i perns de 30cm ø10 ancorats cada 60cm,
ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou
part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del
formigó, taladre en base i fixació.

FQBBSG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,77000/R 29,540000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,69500/R 25,390000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,46500 27,46500
Materials:

403,24000403,240001,000BQBB14C1 =xLímit per a protecció de parterres d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 40 cm
d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre
cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, per
a col·locar amb fixacions mecàniques

m

Subtotal... 403,24000 403,24000

0,686632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 431,39162
0,00%DESPESES INDIRECTES

431,39162COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €131,57m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

FR3P2254 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,01300/R 35,570000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
28,41300/R 31,570000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 60,42600 60,42600
Materials:

70,2374263,220001,111BR3P2250 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 70,23742 70,23742

0,906391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,56981
0,00%DESPESES INDIRECTES

131,56981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,33u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de
175 a 200 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm
superior al del tronc

FR48463J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

314,33000314,330001,000BR48463J =xChamaerops humilis de 175 a 200 cm d'alçària, en
contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

u

Subtotal... 314,33000 314,33000

COST DIRECTE 314,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES

314,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,64u Subministrament d'Acanthus mollis d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

FR493633 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,640004,640001,000BR493633 =xAcanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 4,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,44u Subministrament d'Agapanthus umbellatus d'alçària de
30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

FR496D13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,440002,440001,000BR496D13 =xAgapanthus umbellatus d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,44000 2,44000

COST DIRECTE 2,44000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,64u Subministrament plantació i arbustos variats de petit
port

FR49SG01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,640004,640001,000BR493633 =xAcanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 4,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,48u Subministrament de Lavandula latifolia en alvèol
forestal de 300 cm3

FR4EEMG1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,480000,480001,000BR4EEMG1 =xLavandula latifolia en alvèol forestal de 300 cm3u

Subtotal... 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 0,48000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66u Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor
de 3 l

FR4EEQ51 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,660002,660001,000BR4EEQ51 =xLavandula stoechas en contenidor de 3 lu

Subtotal... 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 2,66000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66u Subministrament de Rosmarinus officinalis en
contenidor de 3 l

FR4H3441 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,660002,660001,000BR4H3441 =xRosmarinus officinalis en contenidor de 3 lu

Subtotal... 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 2,66000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,89u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Capdepera'
en contenidor d'1,3 l

FR4H3621 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,890001,890001,000BR4H3621 =xRosmarinus officinalis 'Capdepera' en contenidor d'1,3 lu

Subtotal... 1,89000 1,89000

COST DIRECTE 1,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €260,02u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de
3 a 5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

FR652581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,57000/R 35,570001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
66,64000/R 33,320002,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh
19,88910/R 31,570000,630A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 122,09910 122,09910
Maquinària:

35,27425/R 63,500000,5555C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
18,48280/R 40,180000,460C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
21,73000/R 53,000000,410C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
59,65000/R 59,650001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 135,13705 135,13705
Materials:

0,954002,120000,450B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,95400 0,95400
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1,831491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 260,02164
0,00%DESPESES INDIRECTES

260,02164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg

FR6B2252 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99596/R 35,570000,028A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,65188/R 31,570000,084A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,64784 3,64784
Maquinària:

0,10600/R 53,000000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,10600 0,10600
Materials:

0,010602,120000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01060 0,01060

0,054721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81916
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81ut plantacio de planta Osteosperum en formacio jardi
rambla central. Inclós suministre, transport i plantació.
inclou l'obertura del clot de plantació corresponent. la
substitució de la terra per terra de textura
franc-sorrenca i amb un 5% de mo (en pes), transport a
abocador del sobrant, l'adobat amb adob mineral de
lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3) i
la millora de la terra amb 60l/m3 de turba rossa

FR6BAA0B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35570/R 35,570000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,35570 0,35570
Materials:

1,452001,210001,200BR41F00B =xSubministrament i transport de osteosperum, en
contenidor adequat, de primera qualitat segons les
NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari

u

Subtotal... 1,45200 1,45200

COST DIRECTE 1,80770
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,80770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.722,96u Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode
de càrrega 2 composta per caixa de recàrrega de
vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW
de potència, amb una presa Schuko de 16 A.

FSG00001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54000/R 29,540001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
25,35000/R 25,350001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 54,89000 54,89000
Materials:

4.667,250004.667,250001,000RP02A10SS =xPal de recàrrega exterior RP02-EXT-A-LI-SS envolvent
IP54 de 2 preses monofàsiques Schuko (230 V, 16 A
per presa, 7, 2kW) modes 1 i 2, cos d'alumini IP54 amb
portes antirobatori d'energia, tarificació prepagament,
amb protecció central, porta de manteniment trasera,
autònom amb tarificació de 2 preses Schuko 16 A,
inclou medició d'energia, codifcació RF-ID Mifare
Estàndar amb protocol Ajuntament de Barcelona, Leds
identificació estat i color Gytech, ref. RP02A10SS de la
sèrie Solucions inteligents autònomes (RPxx-A o AB)
de SIMON

u

Subtotal... 4.667,25000 4.667,25000

0,823351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.722,96335
0,00%DESPESES INDIRECTES

4.722,96335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,68m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2148D34 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,71800/R 29,060000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh
17,91000/R 23,880000,750A0140000 =xManobreh
24,71000/R 24,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,33800 51,33800
Maquinària:

9,90500/R 19,810000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,66400/R 8,880000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 12,56900 12,56900

0,770071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,67707
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,67707COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,27u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A2011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16400/R 23,880000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,16400 7,16400

0,107461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,27146
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,66m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

KG222A11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47264/R 29,540000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,50700/R 25,350000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,97964 0,97964
Materials:

0,663000,650001,020BG222A10 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,66300 0,66300

0,014691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,65733
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,65733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,17m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat
en tub

KG325384 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47700/R 29,540000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,26750/R 25,350000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,74450 2,74450
Materials:

13,3824013,120001,020BG325380 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament

m

Subtotal... 13,38240 13,38240
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0,041171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,16807
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,16807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,79m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

13512H30 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

118,90646118,906461,000E31522H4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

43,886101,4628730,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 162,79256 162,79256

COST DIRECTE 162,79256
0,00%DESPESES INDIRECTES

162,79256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,51m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora per a la seva posterior reutilització

E222B632 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,50950/R 63,500000,197C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,50950 12,50950

COST DIRECTE 12,50950
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,50950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67m3 Reblert de rasa o pou amb terres procedents de la
mateixa excavació, en tongades de 25 cm com a
màxim

E225SG01 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47760/R 23,880000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47760 0,47760
Maquinària:

1,18482/R 91,140000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 1,18482 1,18482

0,007161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,66958
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,66958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,82u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador
fixat al tub

ED1V1121 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
1,95300/R 19,530000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,15200 4,15200
Materials:

20,6100020,610001,000BD1V1121 =xVàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

u

Subtotal... 20,61000 20,61000

0,062281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,82428
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,82428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m Substitució de Tub d'aigua existent per a nou tub de
polietilè per a aigua e designació PE 80 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior col·locat al fons de la rasa.
Inclou tall de suministre i reconnexió de tub a la xarxa
existent i subministres a les torretes.

EFB3SG01 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54480/R 29,540000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,04680/R 25,390000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,59160 6,59160
Materials:

2,539802,490001,020BFB39300 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

m

10,6530035,510000,300BFWB3932 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

0,360000,360001,000BFYB3932 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,55280 13,55280

0,098871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,24327
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,24327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,00m Muntatge de torreta TALLY T-4 i connexió als serveis
d'aigua i BT. No inclou suministre de torreta. Inclou la
resta d'elements necesaris per a la posta en
funcionament.

EFB3SG02 Rend.: 1,000P- 6

 €1.340,00u Torreta d'aigua per a embarcacions tipus TALLY T-4
d'alumini anoditzat amb estructura autoportant de
1,06m d'alçada. Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII + T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID 32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio

ESG00002 Rend.: 1,000P- 7

 €5,46m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,70650/R 24,710000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,70650 3,70650
Maquinària:

1,69950/R 11,330000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,69950 1,69950

0,055601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,46160
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,46160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de
gruix mitjà, en roderes i zones localitzades, mitjançant
fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de
les restes generades i posterior escombratge de la
superfície fresada amb barredora mecànica. El preu no
inclou la demolició de la base suport.

F219SG02 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,57160/R 28,580000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,39980/R 19,990000,020A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 0,97140 0,97140
Maquinària:

1,84780/R 92,390000,020C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,28890/R 28,890000,010C150D111 =xDúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de

càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

h

0,41620/R 41,620000,010C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 2,55290 2,55290

COST DIRECTE 3,52430
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94u Demolició de peça prefabricada de seguretat vial rígida
de formigó de dimensions de 50x20x8cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F21BSG02 Rend.: 1,166P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30720/R 23,880000,015A0140000 =xManobreh
1,05961/R 24,710000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36681 1,36681
Maquinària:

2,54846/R 19,810000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,54846 2,54846

0,020501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,93577
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,93577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m Extracció de tub de conducte d'aigua de diametre
63mm de coure, inclou tancament del subministre en
els punts de tall del tram afectat. Inclou desmuntatge,
tall i càrrega.

F21DSG01 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,52400/R 63,500000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,52400 1,52400

COST DIRECTE 1,52400
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,52400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,95u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. El desmuntatge i enderroc es realitzarà
amb la previsió de mantenir les linies electriques
existents per al seu aprofitament.

F21HSG01 Rend.: 0,961P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,36941/R 29,540000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,45473/R 23,880000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,82414 22,82414
Maquinària:

67,94589/R 81,620000,800C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
9,91155/R 63,500000,150C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

27,92924/R 53,680000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 105,78668 105,78668

0,342361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,95318
0,00%DESPESES INDIRECTES

128,95318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,07u Desmuntatge de senyalització de caixer existent per a
la seva posterior reutilització

F21HSG02 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38800/R 23,880000,100A0140000 =xManobreh
3,70650/R 24,710000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,09450 6,09450
Maquinària:

2,97150/R 19,810000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,97150 2,97150

COST DIRECTE 9,06600
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,06600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,38u Desmuntatge d'element de protecció metàl·lic de tubs
metàl·lics de fanals i senyals, 60% per a la seva
posterior reutilització amb nova capa de pintura
antioxidant i 40% sobre càrrega a contenidor.

F21HSG03 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41300/R 24,710000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,41300 7,41300
Maquinària:

2,97150/R 19,810000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,97150 2,97150

COST DIRECTE 10,38450
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,38450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QQB01 Rend.: 1,129P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47166/R 24,710000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,47166 5,47166
Maquinària:

2,19331/R 19,810000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,19331 2,19331

0,082071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74704
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75u Retirada de pilona de plastic per a transit, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21QSG01 Rend.: 1,129P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47166/R 24,710000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,47166 5,47166
Maquinària:

2,19331/R 19,810000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,19331 2,19331
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0,082071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74704
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,50u Retirada de torreta d'aigua/electricitat, i càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor. L'enderroc es realizarà sense fer malbé la
instal·lació existent d'electricitat per a reconnectar
noves torretes. La instal·lació d'aigua es realitzarà
nova.

F21QSG02 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41300/R 24,710000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,41300 7,41300
Maquinària:

2,97150/R 19,810000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,97150 2,97150

0,111201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,49570
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,49570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,08m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,08050/R 63,500000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,08050 9,08050

COST DIRECTE 9,08050
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,08050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,99m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222162A Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,98550/R 63,500000,173C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,98550 10,98550
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COST DIRECTE 10,98550
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,98550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,66m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora per a la seva posterior reutilització

F2225632 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77896/R 23,880000,242A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,77896 5,77896
Maquinària:

14,79550/R 63,500000,233C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 14,79550 14,79550

0,086681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,66114
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,66114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55220/R 23,880000,065A0140000 =xManobreh
2,71810/R 24,710000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,27030 4,27030
Maquinària:

0,72930/R 6,630000,110C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,72930 0,72930

0,064051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,06365
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,06365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,94m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365B11 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,28700/R 28,580000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,74600/R 23,880000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,03300 15,03300
Maquinària:

0,86250/R 5,750000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,86250 0,86250
Materials:

79,8210076,020001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 79,82100 79,82100

0,225501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,94199
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,94199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,51m Vorada recta de formigó tipus jardineria modelo
BREINCO TJ15x30cm o similar, de forma recta, amb
un cantell amb forma arrodonida, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada, inclou encofrat a una cara

F961SG01 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25902/R 28,580000,219A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,10420/R 23,880000,465A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,36322 17,36322
Materials:

3,4320972,560000,0473B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

5,454005,400001,010B96511C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 30x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,88609 8,88609

0,260451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,50976
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,50976COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,25m Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció amb
plec superior en mitja canya d'acer corten e=10mm
desenvolupament=300mm, massissat de formigó
HM-20 amb encofrat a una cara i perns de 20cm ø10
ancorats cada 50cm, ancorat a base amb morter
epoxídic o embegut. Inclou part proporcional
d'ancoratges de la xapa, abocat del llit de formigó,
encofrat a una cara, taladre en base i fixació. UNITAT
D'OBRA TOTALMENT EXECUTADA I ACABADA

F96ASG01 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,28850/R 28,590000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,58200/R 23,880000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,87050 7,87050
Materials:

3,2652072,560000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

27,0000027,000001,000B96ASG01 =xVorada de chapa plegada d'acer corten de 300mm
d'alçada i 5mm de gruix de longitud amb l'extrem
corbat amb un ample de 14mm

m

Subtotal... 30,26520 30,26520

0,118061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,25376
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,25376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,25t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11231 Rend.: 0,724P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75003/R 28,580000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,83657/R 23,880000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,58660 3,58660
Maquinària:

1,39343/R 84,070000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,94227/R 68,220000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
1,27392/R 76,860000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 3,60962 3,60962
Materials:

88,0000088,000001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 88,00000 88,00000
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0,053801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,25002
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,25002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00m2 Paviment asfàltic imprès tipus Sorigué o similar
d'imitació a llambordins amb acabat de color
FIRBOND-U a triar per la df antidessllissant format per:
capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa
en calent tipus AC8 surf PMB 45/80-65D

F9H1SG04 Rend.: 1,000P- 26

 €3,90m2 Asfaltat de rasa amb paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de
temperatura baixa, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix

F9H3B55A Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04573/R 28,580000,0016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,07642/R 23,880000,0032A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12215 0,12215
Maquinària:

0,06726/R 84,070000,0008C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,05458/R 68,220000,0008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,06149/R 76,860000,0008C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 0,18333 0,18333
Materials:

3,5893852,020000,069B9H3B55A =xMescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B B 50/70
amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat
granític

t

Subtotal... 3,58938 3,58938

0,001831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89669
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,89669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

F9J13J10 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04942/R 24,710000,002A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04942 0,04942
Maquinària:

0,05626/R 28,130000,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 07/12/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05626 0,05626
Materials:

0,165000,330000,500B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,16500 0,16500

0,000741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,27142
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,27142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00u Muntatge de protecció existent per a bàculs
d'enllumenat. Inclou pintat i reinstal·lació d'aquests. 

FB1613S1 Rend.: 1,000P- 29

 €97,96m Barrera de contenció de vehicles tipus tubular de
280mm de diàmetre d'acer S355JR, gruix de xapa
8mm, recta o corba, ancorada a estructura, amb postes
tubulars d'alçada 40cm i de secció tubular circular
100mm de diàmetre i gruix de xapa de 8mm cada 1,5
metres amb pletina d'ancoratge 200x200x10mm i
4perns de mètrica 20mm i profunditat de 40cm, pintada
amb dues capes d'imprimació antioxidant (160 micres
de pel·lícula seca) i dues capes d'acabat d'esmalt de
poliuretà (100 micres de pel·lícula seca) color RAL
3003, i amb els elements auxiliars, tot inclòs.

FB2ASG01 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17414/R 28,590000,146A0121000 =xOficial 1ah
3,60766/R 24,710000,146A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,78180 7,78180
Maquinària:

2,14740/R 59,650000,036C1503500 =xCamió grua de 5 th
3,93178/R 53,860000,073C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 6,07918 6,07918
Materials:

22,8700022,870001,000BBM2AA00 =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

m

36,6400036,640001,000BBMZ2310 =xSuport tubular d'acer galvanitzat, de 400 mm i 100 mm
de dimaetre, per a barrera de seguretat tipus rodó,
segons UNE 135123

u

0,440003,520000,125BBMZC010 =xCaptallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares

u

9,250009,250001,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

u

9,120009,120001,000BBMZS120 =xSeparador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

u

5,660005,660001,000BBMZT110 =xConnector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a
barrera metàl·lica, segons UNE 135123

u
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Subtotal... 83,98000 83,98000

0,116731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,95771
0,00%DESPESES INDIRECTES

97,95771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.200,00m Porta reixat d'acer galvanitzat d'una fulla corredera de
dimensions 200x200cm per a pas de vianants, amb
perfils rectangulars + tram de reixat de 150x200cm.
Obertura manual. Inclou frontisses i ancoratges
metàlics, ferraments de seguretat i tancament, i tots els
elements i accessoris per a la seva col·locació. Unitat
completament acabada i montada.

FB2ASG02 Rend.: 1,000P- 31

 €0,94m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA16111 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28590/R 28,590000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,11940/R 23,880000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,40530 0,40530
Maquinària:

0,22080/R 44,160000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,22080 0,22080
Materials:

0,198555,410000,0367BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
0,106824,360000,0245BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,30537 0,30537

0,006081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93755
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,93755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua
reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1E111 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20013/R 28,590000,007A0121000 =xOficial 1ah
0,08358/R 23,880000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28371 0,28371
Maquinària:

0,15456/R 44,160000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
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Subtotal... 0,15456 0,15456
Materials:

0,397095,410000,0734BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
0,213644,360000,049BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,61073 0,61073

0,004261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,05326
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua
reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1F111 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28590/R 28,590000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,11940/R 23,880000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,40530 0,40530
Maquinària:

0,22080/R 44,160000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,22080 0,22080
Materials:

0,596185,410000,1102BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
0,320024,360000,0734BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,91620 0,91620

0,006081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54838
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no
reflectora de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica,
amb màquina d'accionament manual

FBA21011 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40026/R 28,590000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,16716/R 23,880000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,56742 0,56742
Maquinària:

0,23639/R 33,770000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,23639 0,23639
Materials:
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1,059285,410000,1958BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg

Subtotal... 1,05928 1,05928

0,008511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87160
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,98m2 Pintat sobre paviment superficial reflectora, amb
pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, inclos pintat de senyals de
ceda, stops, fletxes de direcció, pas de vianants, etc...
segons dimensions homologades

FBA31111 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40156/R 28,590000,084A0121000 =xOficial 1ah
1,00296/R 23,880000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,40452 3,40452
Maquinària:

1,41834/R 33,770000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,41834 1,41834
Materials:

3,973105,410000,7344BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
2,134664,360000,4896BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 6,10776 6,10776

0,051071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,98169
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,98169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,98m2 Pintat superficial de color per a senyalització de places
adaptades i càrrega electrica, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, inclou pintat de SIMBOLOGIA adaptat/carrega
homologat

FBA3SG01 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40156/R 28,590000,084A0121000 =xOficial 1ah
1,00296/R 23,880000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,40452 3,40452
Maquinària:

1,41834/R 33,770000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,41834 1,41834
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Materials:
3,973105,410000,7344BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
2,134664,360000,4896BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 6,10776 6,10776

0,051071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,98169
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,98169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,14m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb
la part proporcional d'elements terminals i fixada al
paviment

FBA6U130 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29500/R 28,590000,500A0121000 =xOficial 1ah
12,35500/R 24,710000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,65000 26,65000
Maquinària:

4,19500/R 8,390000,500CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 4,19500 4,19500
Materials:

138,76000138,760001,000BBMAU130 =xBanda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60
cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions al paviment

m

Subtotal... 138,76000 138,76000

0,533002,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,13800
0,00%DESPESES INDIRECTES

170,13800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,67u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB2SG01 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26107/R 29,540000,1781A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52196/R 25,390000,1781A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,78303 9,78303
Maquinària:

2,55015/R 56,670000,045C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,55015 2,55015
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Materials:
132,19000132,190001,000BBM1BGB2 =xPlaca d'orientació o situació per a senyals de trànsit,

d'acer galvanitzat i pintat, de 55x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 132,19000 132,19000

0,146751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,66993
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,66993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,00u Mirall de seguretat convexe per a tràfic homologat,
circular per a exterior S21 de 85cm de Diametre. Inclou
tots els elements necessaris per a la seva fixació i
subjecció. 

FBB2SG02 Rend.: 1,000P- 40

 €28,49m Suport rodó de tub d'acer galvanitzat de diametre
90mm amb suports de 80x40x2mm, col·locat sobre
fonament de formigó amb un encastament de 50cm

FBBZSG01 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,91040/R 23,880000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,00990 3,00990
Maquinària:

2,15440/R 53,860000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 2,15440 2,15440
Materials:

23,2800023,280001,000BBMZ1A20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 90 mm diametre,
per a senyalització vertical

m

Subtotal... 23,28000 23,28000

0,045151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,48945
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,48945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00u Adequació d'arqueta de registre o pericó, inclós tapa
quadrada, rodona o rectangular amb reposició de marc
i tapa de fundició, posada a cota de la nova rasant,
inclús reparació i enfoscat de parets interiors si es
necessari. Unitat totalment terminada.

FD5PSG01 Rend.: 1,000P- 42

 €34,00u Adequació d'embornal amb reposició de marc i tapa de
fundició, posada a cota de la nova rasant, inclús
reparació si es necessari Unitat totalment acabada.

FD5PSG02 Rend.: 1,000P- 43
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 €258,43u Perico de registre de 40x40x60, amb marc i tapa de
fundició C-250 per a pas de vehicles sobre pàrquing,
inclou torpedo d'empalme interior per a línies existents
amb resina i prova de continuitat.

FDK254F3 Rend.: 1,602P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,84020/R 28,580001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
14,90637/R 23,880001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,74657 32,74657
Materials:

0,2732822,400000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
9,9831675,630000,132B064300C =xFormigó 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

m3

1,329241,320001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,760220,220008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

211,85000211,850001,000BDDZADD0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 225,19590 225,19590

0,491201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,43367
0,00%DESPESES INDIRECTES

258,43367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,34u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

FDK282CA Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,98000/R 21,990002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
23,88000/R 23,880001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,86000 67,86000
Materials:

0,002122,120000,001B0111000 =xAiguam3
0,32294100,920000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

9,119150,1900047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,0156177,372100,0519D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 13,45982 13,45982

1,017901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,33772
0,00%DESPESES INDIRECTES

82,33772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,54u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G9 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,97000/R 21,990003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
35,82000/R 23,880001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 101,79000 101,79000
Materials:

0,004242,120000,002B0111000 =xAiguam3
0,42386100,920000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

13,775480,1900072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

12,01785158,966210,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,22143 26,22143

1,526851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,53828
0,00%DESPESES INDIRECTES

129,53828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €643,00PA Partida alçada a justificar per realitzar les connexions
dels pericons amb vàlvula de
desgüas amb el clavegueram existent i connexió amb
xarxa de subministre d'aigua existent. tot inclòs

FDK2SG02 Rend.: 1,000P- 47

 €49,99u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDKZH9B4 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00300/R 28,580000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,35800/R 23,880000,350A0140000 =xManobreh



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 07/12/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 18,36100 18,36100
Materials:

0,1008331,510000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

31,2500031,250001,000BDKZH9B0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 31,35083 31,35083

0,275421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,98725
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,98725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,76u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,86100/R 28,580000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,74600/R 23,880000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,60700 23,60700
Materials:

0,1670031,510000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

88,6300088,630001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 88,79700 88,79700

0,354111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,75811
0,00%DESPESES INDIRECTES

112,75811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,44m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB25455 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77240/R 29,540000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,52340/R 25,390000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,29580 3,29580
Materials:
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0,346800,340001,020BFB25400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,696002,320000,300BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB2505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,09280 1,09280

0,049441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,43804
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,95m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB27455 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36320/R 29,540000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,03120/R 25,390000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,39440 4,39440
Materials:

0,856800,840001,020BFB27400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,491004,970000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,140000,140001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,48780 2,48780

0,065921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,94812
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,94812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,66m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB28455 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,65860/R 29,540000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,28510/R 25,390000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,94370 4,94370
Materials:

1,336201,310001,020BFB28400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,094006,980000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,210000,210001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,64020 3,64020

0,074161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,65806
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,29m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB2A255 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24940/R 29,540000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,79290/R 25,390000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,04230 6,04230
Materials:

1,550401,520001,020BFB2A200 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

6,0870020,290000,300BFWB2A05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,520000,520001,000BFYB2A05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 8,15740 8,15740

0,090631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,29033
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,29033COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €106,01u Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment

FG1B0152 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,38500/R 29,540000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,33750/R 25,350000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,72250 13,72250
Materials:

87,2300087,230001,000BG1B0150 =xArmari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixau
4,850004,850001,000BGW1B000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de

polièster
u

Subtotal... 92,08000 92,08000

0,205841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,00834
0,00%DESPESES INDIRECTES

106,00834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,36m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, 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

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73850/R 29,540000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,50700/R 25,350000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,24550 1,24550
Materials:

1,091401,070001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,09140 1,09140

0,018681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,35558
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,35558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,56m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 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

FG22TK1K Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,97482/R 29,540000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,50700/R 25,350000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,48182 1,48182
Materials:

2,060402,020001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 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

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,022231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,56445
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,56445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312534 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44310/R 29,540000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,38025/R 25,350000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,82335 0,82335
Materials:

1,468801,440001,020BG312530 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,46880 1,46880

0,012351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30450
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,30450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312554 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18160/R 29,540000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,01400/R 25,350000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,19560 2,19560
Materials:
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3,835203,760001,020BG312550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,83520 3,83520

0,032931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,06373
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,06373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319194 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92010/R 29,540000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,64775/R 25,350000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,56785 3,56785
Materials:

3,304803,240001,020BG319190 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 3,30480 3,30480

0,053521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,92617
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,92617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €394,02u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRA de
Desplaçament de linia electrica d'enllumenat, per a
nova ubcació de bàculs, a una distancia de màxim
20m. Inclou connexxió a la linea existent, i extensió de
linia fins a connexió a nou bàcul. Inclou connexió a
linea, corrugat i cablejat fins anova ubicació. Pericó en
partida independent. UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I EXECUTADA

FG31S000 Rend.: 0,011P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

174,55455/R 29,540000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah
149,79545/R 25,350000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 324,35000 324,35000
Materials:

64,800003,2400020,000BG319190 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 64,80000 64,80000
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4,865251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 394,01525
0,00%DESPESES INDIRECTES

394,01525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.575,73u Subministrament i muntatge de columna tipus PRIM de
12m d'alçada amb aro de reforç i carteles, pintura
antipixants a dues capes (tipus RILSAN o similar).
Inclou nivellat i suports per a convertir la suportació de
360º en intervals de 30º d'orientació plana., col·locada
sobre dau de formigó

FHM1SG01 Rend.: 1,744P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,34518/R 29,540002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
36,33888/R 25,350002,500A013H000 =xAjudant electricistah
34,23165/R 23,880002,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 112,91571 112,91571
Maquinària:

64,98853/R 56,670002,000C1503000 =xCamió gruah
55,59633/R 48,480002,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 120,58486 120,58486
Materials:

47,0269873,710000,638B064500C =xFormigó 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

m3

1.242,64500828,430001,500BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer estructural tub.TIPUS PRIM,
de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament
amb platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

50,8600050,860001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 1.340,53198 1.340,53198

1,693741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.575,72629
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.575,72629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,21u Subministre, connexió i instal·lació de projector per a
exterior tipus LED PROM de 120W de LEDINBOX o
similar, per a il·luminació de palmeres, col·locada a
terra, up-light. Posició i orientació a definir en obra.

FHQ2SG01 Rend.: 13,881P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02787/R 29,540000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,88207/R 25,350000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,90994 1,90994
Materials:
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368,30000368,300001,000BHQ62SG1 =xprojector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a
120W de potència, amb orientació plana i corba
assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic per
aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i
instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació, muntada
a base de columna. Inclosa part proporcional
d'accesoris

u

Subtotal... 368,30000 368,30000

COST DIRECTE 370,20994
0,00%DESPESES INDIRECTES

370,20994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,21u Subministrament i muntatge de projector, tipus PROM
de Ledinbox o similar de fins a 120W de potència, amb
orientació plana i corba assimetrica extensiva
(obligatori fer estudi lumínic per aprovar prèviament),
IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i instal·lació elèctrica fins a
caixa de derivació, muntada a base de columna.

FHQ6SG02 Rend.: 14,089P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01269/R 29,540000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,86905/R 25,350000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,88174 1,88174
Materials:

368,30000368,300001,000BHQ62SG1 =xprojector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a
120W de potència, amb orientació plana i corba
assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic per
aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i
instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació, muntada
a base de columna. Inclosa part proporcional
d'accesoris

u

Subtotal... 368,30000 368,30000

0,028231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 370,20997
0,00%DESPESES INDIRECTES

370,20997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,99u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

FJS1U001 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54000/R 29,540001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,69500/R 25,390000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 42,23500 42,23500
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Materials:
114,81000114,810001,000BJS1U001 =xBoca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i

ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

u

29,3100029,310001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

u

Subtotal... 144,12000 144,12000

0,633531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,98853
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,98853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,31u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb
unió articulada

FJS41611 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86200/R 29,540000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,61700/R 25,390000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,47900 16,47900
Materials:

3,180003,180001,000BJS41610 =xDifusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
sense regulador de pressió

u

4,400004,400001,000BJSW1110 =xConnexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

u

Subtotal... 7,58000 7,58000

0,247191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,30619
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,30619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,38m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos

FJS51632 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00436/R 29,540000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,86326/R 25,390000,034A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,86762 1,86762
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Materials:
0,030000,030001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

1,438501,370001,050BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

m

Subtotal... 1,46850 1,46850

0,046692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,38281
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,38281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,06u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

FJSA4281 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,49400/R 29,540001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 32,49400 32,49400
Materials:

61,7500061,750001,000BJSA4280 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions

u

Subtotal... 61,75000 61,75000

0,812352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,05635
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,05635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,77u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

FJSB1311 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,54000/R 29,540001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 29,54000 29,54000
Materials:

77,6100077,610001,000BJSB1310 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

4,180004,180001,000BJSWE300 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 81,79000 81,79000

0,443101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,77310
0,00%DESPESES INDIRECTES

111,77310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,66u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

FQ213112 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43600/R 28,590000,400A0121000 =xOficial 1ah
17,91000/R 23,880000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,34600 29,34600
Maquinària:

2,51250/R 3,350000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,51250 2,51250
Materials:

89,8900089,890001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u

6,4697381,688490,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 96,35973 96,35973

0,440191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,65842
0,00%DESPESES INDIRECTES

128,65842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,03u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

FQ42F025 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29500/R 28,590000,500A0121000 =xOficial 1ah
26,26800/R 23,880001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,56300 40,56300
Maquinària:

3,68500/R 3,350001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,68500 3,68500
Materials:
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24,3100024,310001,000BQ42F025 =xPilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

u

6,4533981,688490,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 30,76339 30,76339

1,014082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,02547
0,00%DESPESES INDIRECTES

76,02547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,54m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2211 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20990/R 31,570000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,20990 2,20990
Maquinària:

5,36575/R 63,500000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,36575 5,36575
Materials:

49,9306543,230001,155BR3P2210 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 49,93065 49,93065

0,033151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,53945
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,53945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,63m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

FR3PE254 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,01300/R 35,570000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
28,41300/R 31,570000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 60,42600 60,42600
Materials:

58,2930057,150001,020BR3PE250 =xEscorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

m3

Subtotal... 58,29300 58,29300
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0,906391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,62539
0,00%DESPESES INDIRECTES

119,62539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,45u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de
12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

FR444228 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,4500038,450001,000BR444228 =xMelia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima
27,3 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 38,45000 38,45000

COST DIRECTE 38,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €580,00u Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària
d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un
diàmetre 40 cm superior al del tronc

FR48G82U Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

580,00000580,000001,000BR48G82U =xWashingtonia robusta de 400 a 450 cm d'alçària
d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm
superior al del tronc

u

Subtotal... 580,00000 580,00000

COST DIRECTE 580,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

580,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,02u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor
de 3 l

FR496231 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000BR496231 =xAgapanthus africanusen contenidor de 3 lu

Subtotal... 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de
3 l

FR4BHB31 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,530003,530001,000BR4BHB31 =xCistus salviifolius en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,53000 3,53000

COST DIRECTE 3,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89u Subministrament de Pennisetum alopecuroides en
contenidor de 3 l

FR4ESG01 Rend.: 1,000P- 77

 €1,42u Subministrament d'Osteospermum ecklonis en
contenidor d'1 l

FR4FM611 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,420001,420001,000BR4FM611 =xOsteospermum ecklonis en contenidor d'1 lu

Subtotal... 1,42000 1,42000

COST DIRECTE 1,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,48u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol
forestal de 200 cm3

FR4H34F1 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,480000,480001,000BR4H34F1 =xRosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3u

Subtotal... 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 0,48000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €74,96u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg

FR614231 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77850/R 35,570000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,33200/R 33,320000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh

56,82600/R 31,570001,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 61,93650 61,93650
Maquinària:

4,41980/R 40,180000,110C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
4,77000/R 53,000000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
2,68400/R 53,680000,050C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 11,87380 11,87380
Materials:

0,217092,120000,1024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,21709 0,21709

0,929051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,95644
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,95644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €377,32u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de
3 a 5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de
plantació de 200x200x100 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

FR652592 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,57000/R 35,570001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
66,64000/R 33,320002,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh
34,09560/R 31,570001,080A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 136,30560 136,30560
Maquinària:

55,21325/R 63,500000,8695C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
28,92960/R 40,180000,720C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
38,16000/R 53,000000,720C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
59,65000/R 59,650001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 181,95285 181,95285
Materials:

1,696002,120000,800B0111000 =xAiguam3
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40,6600040,660001,000B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt
14,6592040,720000,360BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat a granel
m3

Subtotal... 57,01520 57,01520

2,044581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 377,31823
0,00%DESPESES INDIRECTES

377,31823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,65u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

FR6B1152 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14228/R 35,570000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,37884/R 31,570000,012A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,52112 0,52112
Maquinària:

0,10600/R 53,000000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,10600 0,10600
Materials:

0,010602,120000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01060 0,01060

0,007821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,64554
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,64554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,05m2 Enderroc de llosa de formigó de gruix fins a 20cm amb
capa d'asfalt superficial de gruix fins a 10cm, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K214SG01 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38800/R 23,880000,100A0140000 =xManobreh
7,41300/R 24,710000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,80100 9,80100
Maquinària:

2,97150/R 19,810000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,13320/R 8,880000,015C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 3,10470 3,10470
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0,147021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,05272
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,05272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,13m2 Enderroc i arrencada de paviment asfàltic en zones
puntuals, i lineals per a rases, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

K2194A11 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45940/R 24,710000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,45940 3,45940
Maquinària:

1,38670/R 19,810000,070C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,23190/R 63,500000,0194C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,61860 2,61860

0,051891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,12989
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,12989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,96u Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica
peatonal exterior de malla rigida d'acer galvanitzat de
1m. amplada i 2m. d'alçada, i tram fixe de vallat del
mateix tipus, de 2m. de llarg i 2m. d'alçada, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21ASG01 Rend.: 0,337P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,43027/R 23,880000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,43027 35,43027

0,531451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,96172
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,96172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.100,00P.A Partida alçada a justificar pel Control de QualitatPPA000CQ Rend.: 1,000P- 86

 €3.655,00P.A Despeses corresponents al Cost de la gestió dels
residus, segons fitxa justificativa, en compliment del
Decret 210/2018 Gestió de Residus.

PPA000GR Rend.: 1,000P- 87
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 €1.850,00P.A Partida alçada a justificar per la Seguretat i Saluto
l'obra, en base a l'Estudi i el pla de Seguretat i salut

PPA000SS Rend.: 1,000P- 88



ANgr GESTIÓ DE RESIDUS 

Redistribució i urbanització de l'aparcament del Port Esportiu de Mataró 



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 245,64 122,82

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 245,64 t 122,82 m
3

NO SI

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

Asfalt 0,195 331,500 0,050 85,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 331,50 t 0,8044 85,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 14,6005 0,0896 15,2269

obra de fàbrica 170102 0,0150 6,2278 0,0407 6,9190

formigó 170101 0,0320 6,1989 0,0261 4,4285

petris 170107 0,0020 1,3362 0,0118 2,0060

guixos 170802 0,0039 0,6676 0,0097 1,6524

altres 0,0010 0,1700 0,0013 0,2210

   embalatges 0,0380 0,7254 0,0285 4,8501

fustes 170201 0,0285 0,2052 0,0045 0,7650

plàstics 170203 0,0061 0,2686 0,0104 1,7595

paper i cartró 170904 0,0030 0,1411 0,0119 2,0196

metalls 170407 0,0004 0,1105 0,0018 0,3060

totals de construcció 15,33 t 20,08 m
3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REMODELACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT DE MATARÓ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

PORT DE MATARÓ

Comarca : MARESME

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

MATARÓ

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades

1
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si

-

-

-

-

-

si

si

si

-

-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 147,4

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 147,4

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 6,20

Maons, teules i ceràmics 40 6,23

Metalls 2 0,11

Fusta 1 0,21

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,14

Paper i cartró 0,50 0,14

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

147,38

0,00

si especial

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

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,00147,38

0,00



-

-

-

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 5,98 -

Maons i ceràmics 9,34 -

Petris barrejats 2,71 40,62

Metalls 0,41 6,20

Fusta 1,03 15,49

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,38 35,63

Paper i cartró 2,73 40,90

Guixos i no especials 2,53 37,94

Altres 114,75 1721,25

Perillosos Especials 0,00

141,85 1.898,02

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE Pedrera d'en Busqué

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

cta B-510, PK 1,9, 08319 Dosrius E-939.06

13,54

71,74 29,89

0,00

11,88 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 5,16 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.655,65

- 12,65

-

112,09

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.655,00

El volum dels residus és de : 141,85

2,07 -

46,70 37,36

13,63 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.377,00

-

-

1.560,83 135,52 61,28

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

23,91

-

573,75 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 346,83 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

346,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

245,64

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Redistribució i urbanització de l'aparcament del Port Esportiu de Mataró





























 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Projecte de redistribució i urbanització de l’aparcament al Port de Mataró  



ÍNDEX 

PROJECTE DE REDISTRIBUCIÓ I URBANITZACIÓ DE 
L’APARCAMENT AL PORT DE MATARÓ 

DOCUMENT NºII - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG01 ANTECEDENTS 

 
1.1.1 Situació E 1:5000 

1.1.2 Emplaçament E 1:2500 

1.1.3 Estat actual E 1:1000 

 

DG02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

 
ENDERROC DE MOBILIARI URBÀ I IL·LUMINACIÓ 

 2.1.1 Enderrocs Il·luminació i mobiliari urbà – Zona 1 i 3 E 1:500 

2.1.2 Enderrocs Il·luminació i mobiliari urbà – Zona 2 E 1:500 

ENDERROC DE PAVIMENT I RASES 

2.2.1 Enderrocs de Paviments i rases – Zona 1 i 3  E 1:500 

2.2.2 Enderrocs de Paviments i rases – Zona 2 E 1:500 

 

DG03 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 
 3.1.1 Emplaçament E 1:1000 

 3.2.1 Proposta - Zona actuació 1 i 3  E 1:500 

 3.2.2 Proposta - Zona actuació 2   E 1:500 

 

DG04 PAVIMENTS 

 
4.1.1 Paviments - Zona actuació 1 i 3  E 1:500 

 4.1.2 Paviments - Zona actuació 2   E 1:500 

4.2.1 Detalls paviments  E 1:10 

 4.2.2 Detalls vorades  E 1:10 

 4.3.1 Arquetes i embornals E1:1000 

 

 

 

 

 

DG05 SENYALITZACIÓ I PINTURA 

 
5.1.1 Senyalització i pintura - Zona actuació 1 i 3  E 1:500 

 5.1.2 Senyalització i pintura - Zona actuació 2   E 1:500 

5.2.1 Detalls senyalització vertical  E 1:50 

 5.2.2 Detalls senyalització horitzontal  E 1:50 

 

DG06 INSTAL·LACIONS 

 
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I IL·LUMINACIÓ 

 6.1.1 Instal·lació BT i il·luminació  – Zona 1 i 3 E 1:500 

6.1.2 Instal·lació BT i il·luminació  – Zona 2 E 1:500 

6.1.3 Instal·lació BT i il·luminació - Detalls  E 1:50 

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I REG 

6.2.1 Instal·lació d’aigua i reg – Zona 1 i 3  E 1:500 

6.2.2 Instal·lació d’aigua i reg – Zona 2 E 1:500 

6.2.3 Instal·lació d’aigua i reg – Detalls E 1:50 

 

DG07 VEGETACIÓ I ARBRAT 

 
7.1.1 Vegetació i arbrat - Zona actuació 1 E 1:500 

 7.2.1 Detall geometria de parterres   E 1:150 

 

DG08 MOBILIARI URBÀ 

 
8.1.1 Mobiliari urbà - Zona actuació 1 i 3  E 1:500 

 8.1.2 Mobiliari urbà - Zona actuació 2   E 1:500 

8.2.1 Detalls Mobiliari urbà E 1:10 

 8.2.2 Detalls Serralleria  E 1:20 
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CONSORCI PORT DE MATARÓ D'URBANITZACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT MATARÓ sergi garcia - sergig@coac.net -  www.sgarq.eu 
INSTAL·LACIONS
-

C. Plaça de l'Esglesia, 6  -  Argentona -  Tel. 669379533C/ PORT DE MATARÓ - MATARÓ ESTRUCTURA:
-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Q-5856419-F
ANTECEDENTS
SITUACIÓ

1/5000

ZONA DE PROJECTE
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Q-5856419-F
ANTECEDENTS
EMPLAÇAMENT

1/2500

ZONA D'ACTUACIÓ
1

ZONA D'ACTUACIÓ
2

ZONA D'ACTUACIÓ  3
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ANTECEDENTS
ESTAT ACTUAL

1/1000



Núm:ESCALA:

CONSORCI PORT DE MATARÓ D'URBANITZACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT MATARÓ sergi garcia - sergig@coac.net -  www.sgarq.eu 
INSTAL·LACIONS
-

C. Plaça de l'Esglesia, 6  -  Argentona -  Tel. 669379533C/ PORT DE MATARÓ - MATARÓ ESTRUCTURA:
-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Q-5856419-F
ENDERROCS
IL·LUMINACIÓ I MOBILIARI URBÀ / ZONA D'ACTUACIÓ 1 I 3

1/500

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

RETIRADA TEMPORAL DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT

DEMOLICIÓ DE PEÇES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PEÇES PREFABRICADES DE FORMIGÓRETIRADA DE PILONES PEATONALS
METÀL·LIQUES DE FOSA

ENDERROC DE PORTA PEATONAL
+ TRAM DE 2m DE REIXA METÀL·LICA

ENDERROC DE PILONES DE TRÀNSIT

RETIRADA DE PILONES PEATONALS
METÀL·LIQUES DE FOSA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

DE PLASTIC PER A VEHICLES

LLEGENDA D'ENDERROCS DE MOBILIARI URBÀ
ENDERROCS:
1.  ENDERROC DE PILONA METÀL·LCIA DE FOSA + DAU DE FORMIGÓ (8u)
2.  ENDERROC DE PILONA PLÀSTIC TRÀNSIT + DAU DE FORMIGÓ (7u)
3.  DEMOLICIÓ DE PEÇES SEGURETAT VIAL PREFABRICADES DE FORMIGÓ 50x20x8cm (288u)
4.  DESCONNEXIÓ I ENDERROC  DE TORRETA D'AIGUA EN MOLL (12u)
5.  DESCONNEXIÓ I ENDERROC  DE TORRETA ELÉCTRICA EN MOLL (12u)
6.  ENDERROC DE PORTA METÀL·LICA PEATONAL EXTERIOR DE 1m DE MALLA RIGIDA D'ACER 
GALVANITZAT + TRAM DE VALLAT FIXE DE 2m D'AMPLADA DE MALLA D'ACER GALVANITZAT
7. ENDERROC DE LLUMENERA (BACUL) EXTERIOR FINS A 6m D'ALÇADA, INCLÓS ACCESSORIS,
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I FONAMENTS (12u)

DESMUNTATGES:
8. DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT (CAIXER) PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ (1u).
9. DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ METÀL·LICS DE FANALS I SENYAL (total de 16u, de les
quals 10u es reutilitzaran amb una nova capa de pintura antioxdiant)

2

1 1
3

3

6

7

3 3

7 7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

8 9

9

9

9

9

999999

9

9
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Q-5856419-F
ENDERROCS
IL·LUMINACIÓ I MOBILIARI URBÀ / ZONA D'ACTUACIÓ 2
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DESCONNEXIÓ I ENDERROC
TORRETA D'AIGUA

ENDERROC DE
COLUMNA ACTUAL
+ RETIRADA D'ELEMENT
DE PROTECCIÓ METÀL·LICA

DEMOLICIÓ DE PEÇES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PEÇES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

ENDERROC DE PORTA PEATONAL
+ TRAM DE 2m DE REIXA METÀL·LICA

DESCONNEXIÓ I ENDERROC
TORRETA D'AIGUA

3

3

LLEGENDA D'ENDERROCS DE MOBILIARI URBÀ
ENDERROCS:
1.  ENDERROC DE PILONA METÀL·LCIA DE FOSA + DAU DE FORMIGÓ (8u)
2.  ENDERROC DE PILONA PLÀSTIC TRÀNSIT + DAU DE FORMIGÓ (7u)
3.  DEMOLICIÓ DE PEÇES SEGURETAT VIAL PREFABRICADES DE FORMIGÓ 50x20x8cm (288u)
4.  DESCONNEXIÓ I ENDERROC  DE TORRETA D'AIGUA EN MOLL (12u)
5.  DESCONNEXIÓ I ENDERROC  DE TORRETA ELÉCTRICA EN MOLL (12u)
6.  ENDERROC DE PORTA METÀL·LICA PEATONAL EXTERIOR DE 1m DE MALLA RIGIDA D'ACER 
GALVANITZAT + TRAM DE VALLAT FIXE DE 2m D'AMPLADA DE MALLA D'ACER GALVANITZAT
7. ENDERROC DE LLUMENERA (BACUL) EXTERIOR FINS A 6m D'ALÇADA, INCLÓS ACCESSORIS,
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I FONAMENTS (12u)

DESMUNTATGES:
8. DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT (CAIXER) PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ (1u).
9. DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ METÀL·LICS DE FANALS I SENYAL (total de 14u, de les
quals 7u es reutilitzaran amb una nova capa de pintura antioxdiant)

5 5 5 5 5

5

4444444444 55 5 5

4

6

3

5 5
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RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (22,7m)

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (11,40m)

RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (13,40m)

RASA 40x20cm PER A
DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA (10,30m)

RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (8,60m)

DEMOLICIÓ DE PEÇES PREFABRICADES DE FORMIGÓRETIRADA DE PILONES PEATONALS
METÀL·LIQUES DE FOSA

ENDERROC DE PORTA PEATONAL
+ TRAM DE 2m DE REIXA METÀL·LICA

RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (14,50m)

RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (18,0m)
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RASA 40x20cm PER A DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (4,70m)

RETIRADA DE PILONES PEATONALS
METÀL·LIQUES DE FOSA

LLEGENDA D'ENDERROCS DE PAVIMENTS I MOVIMENT DE TERRES

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE 
TERRENY PER A PARTERRE DE 20cm DE GRUIX. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

-  ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ PER A SABATA DE 
FONAMENTACIÓ DE 120cm DE PROFUNDITAT. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS DE
SERVEIS DE 40cm D'AMPLADA I 20cm DE PROFUNDITAT. DEIXADES A VORA PER REBLERT RASA.

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS DE 40cm D'AMPLADA I 20cm PROFUNDITAT. DEIXADES A VORA PER REBLERT RASA.

- DESCONNEXIÓ I EXTRACCIÓ DE CONDUCTE D'ALIMENTACIÓ DE TORRETES Ø63mm DE COURE.

6

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (17,6m)

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (3,8m)

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (45,4m)

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (28,7m)

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (29,5m)

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (5,4m)

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

SABATA AÏLLADA PER
A COLUMNA 1x1x1,3m

EXCAVACIÓ DE 20cm PER A PARTERRE LINEAL (25,8m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 8 (7,8m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 7 (17,5m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 6 (12,2m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 5 (25,5m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 3 (8,3m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 2 (6,4m3)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 1 (5,4m3)

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 4 (2,5m3)

SABATA
SENYAL SABATA

SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL

SABATA
SENYAL
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RASA DE 40x30cm EN PRESENCIA DE SERVEIS PER A
SUBSTITUCIÓ DE TUBERIA Ø63mm (146,8ml)

DESCONNEXIÓ I ENDERROC
TORRETA D'AIGUA

DESCONNEXIÓ I ENDERROC
TORRETA D'AIGUA

3

5 5 5 5 54444444444 55 5 55 5

RASA DE 40x20cm PER
A XARXA DE REG
PRIMÀRIA (28,7m)

EXCAVACIÓ DE 20cm
PER A PARTERRE 7 (17,5m3)

LLEGENDA D'ENDERROCS DE PAVIMENTS I MOVIMENT DE TERRES

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE 
TERRENY PER A PARTERRE DE 20cm DE GRUIX. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

-  ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ PER A SABATA DE 
FONAMENTACIÓ DE 120cm DE PROFUNDITAT. CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS DE
SERVEIS DE 40cm D'AMPLADA I 20cm DE PROFUNDITAT. DEIXADES A VORA PER REBLERT RASA.

- ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB COMPRESSOR + EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS DE 40cm D'AMPLADA I 20cm PROFUNDITAT. DEIXADES A VORA PER REBLERT RASA.

- DESCONNEXIÓ I EXTRACCIÓ DE CONDUCTE D'ALIMENTACIÓ DE TORRETES Ø63mm DE COURE.
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DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
EMPLAÇAMENT

1/1000

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

1.928,7m2

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - VIAL D'ACCÉS

ÀMBIT TOTAL D'ACTUACIÓ

7.751,5m2

1.112,8m2

10.847,0m2

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

1.928,7m2

10.847,0m2

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - VIAL D'ACCÉS

7.751,5m2

1.112,8m2

ÀMBIT TOTAL D'ACTUACIÓ



Núm:ESCALA:

CONSORCI PORT DE MATARÓ D'URBANITZACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT MATARÓ sergi garcia - sergig@coac.net -  www.sgarq.eu 
INSTAL·LACIONS
-

C. Plaça de l'Esglesia, 6  -  Argentona -  Tel. 669379533C/ PORT DE MATARÓ - MATARÓ ESTRUCTURA:
-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Q-5856419-F
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
EMPLAÇAMENT

1/1000

Núm:ESCALA:

CONSORCI PORT DE MATARÓ D'URBANITZACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT MATARÓ sergi garcia - sergig@coac.net -  www.sgarq.eu 
INSTAL·LACIONS
-

C. Plaça de l'Esglesia, 6  -  Argentona -  Tel. 669379533C/ PORT DE MATARÓ - MATARÓ ESTRUCTURA:
-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Q-5856419-F
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
PROPOSTA / ZONA D'ACTUACIÓ 1 i 3

1/500

Núm:ESCALA:

CONSORCI PORT DE MATARÓ D'URBANITZACIÓ DE L'APARCAMENT DEL PORT MATARÓ sergi garcia - sergig@coac.net -  www.sgarq.eu 
INSTAL·LACIONS
-

C. Plaça de l'Esglesia, 6  -  Argentona -  Tel. 669379533C/ PORT DE MATARÓ - MATARÓ ESTRUCTURA:
-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Q-5856419-F
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
PROPOSTA / ZONA D'ACTUACIÓ 2

1/500

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE 1.928,7m2

ÀMBIT TOTAL D'ACTUACIÓ

7.751,5m2

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - VIAL D'ACCÉS 1.112,8m2

10.847,0m2

PASSEIG VIANANTS

ACCÉS MOLL

ZONA
EXPOSICIÓ

PASSEIG VIANANTSPASSEIG VIANANTS

ACCÉS MOLL

NOVA
PORTA

ACCÉS MOLL

PLACES ESTANDARD (mín. 2,50x5,00m)

PLACES D'APARCAMENT - ZONA 1

232u (94,8%)

6u (2,4%)

7u (2,8%)PLACES ACCESSIBLES (mín. 3,25x5,00m)

APARCAMENT DE COTXES

245u (100%)

PLACES CÀRREGA ELEC.(mín. 2,50x5,00m)

TOTAL DE PLACES PER A COTXES

22u

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

APARCAMENT DE MOTOS (mín. 1,00x2,00m)

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - VIAL D'ACCÉS

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

1.112,8m2

1.928,7m2

ÀMBIT TOTAL D'ACTUACIÓ

7.751,5m2

PLACES D'APARCAMENT - ZONA 2

10.847,0m2

0u (0,0%)

PLACES ESTANDARD (mín. 2,50x5,00m) 31u (96,9%)

PLACES CÀRREGA ELEC.(mín. 2,50x5,00m)

1u (3,1%)

APARCAMENT DE COTXES

TOTAL DE PLACES PER A COTXES 32u (100%)

8u

PLACES ACCESSIBLES (mín. 2,50x6,50m)

CLUB NAÚTIC MATARÓ

APARCAMENT DE MOTOS (mín. 1,00x2,00m)

ACCÉS MOLL

NOVA
PORTA

PASSEIG VIANANTS

45 places

60 places

10
 p

la
ce

s

36 places

14 places 29 places

9 places

6 places

22 places

14 places

3 places

29 places

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT
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ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - VIAL D'ACCÉS

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

1.112,8m2

1.928,7m2

ÀMBIT TOTAL D'ACTUACIÓ

7.751,5m2

PLACES D'APARCAMENT - ZONA 2

10.847,0m2

0u (0,0%)

PLACES ESTANDARD (mín. 2,50x5,00m) 31u (96,9%)

PLACES CÀRREGA ELEC.(mín. 2,50x5,00m)

1u (3,1%)

APARCAMENT DE COTXES

TOTAL DE PLACES PER A COTXES 32u (100%)

8u

PLACES ACCESSIBLES (mín. 2,50x6,50m)

CLUB NAÚTIC MATARÓ

APARCAMENT DE MOTOS (mín. 1,00x2,00m)

ACCÉS MOLL

NOVA
PORTA

PASSEIG VIANANTS

10
 p

la
ce

s

22 places

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT
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ZONA
EXPOSICIÓ

ACCÉS MOLL

LLEGENDA DE PAVIMENTS I ASFALTATS

PAVIMENT ASFÀLTIC 5cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA APARCAMENT

PAVIMENT ASFÀLTIC 5cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA VIAL

PAVIMENT IMPRÉS ASFÀLTIC DE 5cm AMB DISSENY D'IMITACIÓ A LLAMBORDES tipus SORIGUE o SIMILAR, FORMAT PER 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC8 surf PMB 45/80-65D  I ACABAT DE COLOR FIRBOND-PU ANTIDESLLIÇANT A TRIAR PER DF

PAVIMENT ACTUAL PER A PAS DE VIANANTS DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ DE 60x20cm

TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, SEGONS PLÀNOL DE VEGETACIÓ.

3 places

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

LÍMIT ASFALTAT NOU

SUPERFICIE TOTAL= 552,4 m2

SUPERFICIE TOTAL= 6.154,3 m2

SUPERFICIE TOTAL= 2.163,8 m2

SUPERFICIE TOTAL= 1.371,9 m2

LONGITUT TOTAL= 308,1 m2

LLEGENDA DE VORADES

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

LONGITUT TOTAL= 308,1 m2

LONGITUT TOTAL= 358,6 m2

LONGITUT TOTAL= 358,6 m2

VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN PER A VORA DE PARTERRE AMB PLEC DE
MITJA CANYA DE 10mm DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT DE 300mm, SOBRE
MASSISAT DE FORMIGÓ HM-20 i PERNS DE 20cm DE Ø10 C/50cm SEGONS DETALL

VORADA RECTA DE JARDINERIA DE FORMIGÓ DE 15X30cm MODEL BREINCO TJ O
SIMILAR, AMB CANTELL ARRODONIT, SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS
DETALL

LLEGENDA DE VORADES

VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN PER A VORA DE PARTERRE AMB PLEC DE
MITJA CANYA DE 10mm DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT DE 300mm, SOBRE
MASSISAT DE FORMIGÓ HM-20 i PERNS DE 20cm DE Ø10 C/50cm SEGONS DETALL

VORADA RECTA DE JARDINERIA DE FORMIGÓ DE 15X30cm MODEL BREINCO TJ O
SIMILAR, AMB CANTELL ARRODONIT, SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS
DETALL

SUPERFICIE TOTAL= 1.371,9 m2

PAVIMENT ASFÀLTIC 4cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA APARCAMENT

PAVIMENT ASFÀLTIC 4cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA VIAL

PAVIMENT IMPRÉS ASFÀLTIC DE 4cm AMB DISSENY D'IMITACIÓ A LLAMBORDES tipus SORIGUE o SIMILAR, FORMAT PER 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC8 surf PMB 45/80-65D  I ACABAT DE COLOR FIRBOND-PU ANTIDESLLIÇANT A TRIAR PER DF

PAVIMENT ACTUAL PER A PAS DE VIANANTS DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ DE 60x20cm

TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, SEGONS PLÀNOL DE VEGETACIÓ.

LLEGENDA DE PAVIMENTS I ASFALTATS

SUPERFICIE TOTAL= 552,4 m2

SUPERFICIE TOTAL= 6.154,3 m2

SUPERFICIE TOTAL= 2.163,8 m2
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ACCÉS MOLL

LONGITUT TOTAL= 308,1 m2

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

LONGITUT TOTAL= 358,6 m2

LLEGENDA DE VORADES

VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN PER A VORA DE PARTERRE AMB PLEC DE
MITJA CANYA DE 10mm DE GRUIX I DESENVOLUPAMENT DE 300mm, SOBRE
MASSISAT DE FORMIGÓ HM-20 i PERNS DE 20cm DE Ø10 C/50cm SEGONS DETALL

VORADA RECTA DE JARDINERIA DE FORMIGÓ DE 15X30cm MODEL BREINCO TJ O
SIMILAR, AMB CANTELL ARRODONIT, SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS
DETALL

SUPERFICIE TOTAL= 1.371,9 m2

PAVIMENT ASFÀLTIC 4cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA APARCAMENT

PAVIMENT ASFÀLTIC 4cm GRUIX DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 surf B 35/40D GRANUL. DENSA PER A TRÀNSIT +
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) DE 0,5 kg/m2. ZONA VIAL

PAVIMENT IMPRÉS ASFÀLTIC DE 4cm AMB DISSENY D'IMITACIÓ A LLAMBORDES tipus SORIGUE o SIMILAR, FORMAT PER 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC8 surf PMB 45/80-65D  I ACABAT DE COLOR FIRBOND-PU ANTIDESLLIÇANT A TRIAR PER DF

PAVIMENT ACTUAL PER A PAS DE VIANANTS DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ DE 60x20cm

TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, SEGONS PLÀNOL DE VEGETACIÓ.

LLEGENDA DE PAVIMENTS I ASFALTATS

SUPERFICIE TOTAL= 552,4 m2

SUPERFICIE TOTAL= 6.154,3 m2

SUPERFICIE TOTAL= 2.163,8 m2
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2) ENDERROC DE
PAVIMENT ASFÀLTIC AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ PER A
RASA DE 40cm D'AMPLADA

3) EXCAVACIÓ DE RASA
PARA A INSTAL·LACIONS
EN TERRENY COMPACTE
DE 40x20cm AMB
RETROEXCAVADORA I
TERRES DEIXADES A
VORA +
PAS D'INSTAL·LACIONS

6) NOVA CAPA D'ASFALT
DE MESCLA BITUMINOSA
EN CALENT DE 5cm DE
GRUIX MITJÀ + REG
D'ADHERENCIA SEGONS
DETALL

1) ESTAT ACTUAL

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH AMB UNA DOTACIÓ DE 0,5kg/m2

PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT

PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT

4) REBLERT DE RASA AMB
TERRES DE L'EXCAVACIÓ
AMB REPÀS I PICONATGE

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH AMB UNA DOTACIÓ DE 0,5kg/m2

5) BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/10/IIa DE GRUIX
VARIABLE FINS ARRIBAR A
COTA DE PAVIMENT
ACTUAL

SUBBASE EXISTENT DE TOT-Ú

NOVA CAPA DE 4cm DE GRUIX DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT AC-16 SURF B 35/50D

PER DE GRANULOMETRIA DENSA A TRÀNSIT

NOVA CAPA DE 4cm DE GRUIX DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT AC-16 SURF B 35/50D

PER DE GRANULOMETRIA DENSA A TRÀNSIT

3cm CAPA SUPERFICIAL DE RODADURA
EXISTENT A FRESSAR ON SIGUI NECESSARI

20-22cm TERRA VEGETAL CAT. MITJA

SUBBASE EXISTENT DE TOT-Ú

3cm CAPA SUPERFICIAL DE RODADURA
EXISTENT A FRESSAR ON SIGUI NECESSARI

VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN PER A VORA DE
PARTERRE AMB PLEC DE MITJA CANYA DE 10mm DE
GRUIX I DESENVOLUPAMENT DE 300mm

3cm CAPA SUPERFICIAL DE RODADURA
EXISTENT A FRESSAR ON SIGUI NECESSARI

PERNS DE 20cm DE Ø10 c/50cm

5cm ESCORÇA DE PI 10-35mm

MASSISSAT DE FORMIGÓ HM-20 DE
20x20cm

NOVA CAPA DE 4cm D'ASFALT SORIGUÉ
IMPRÉS IMITACIÓ LLAMBORDA AMB MBC

TIPUS AC8 surf PMB 45/65D I ACABAT COLOR

SUBBASE EXISTENT DE TOT-Ú
MASSISSAT DE FORMIGÓ HM-20 DE
20x20cm

PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH AMB UNA DOTACIÓ DE 0,5kg/m2

5cm ESCORÇA DE PI 10-35mm

VORADA RECTA DE JARDINERIA DE FORMIGÓ DE
15X30cm MODEL BREINCO TJ O SIMILAR, AMB CANTELL
ARRODONIT

20-22cm TERRA VEGETAL CAT. MITJA

BASE DE MORTER D'ADHERENCIA M-10
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PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH AMB UNA DOTACIÓ DE 0,5kg/m2

NOVA CAPA DE 4cm DE GRUIX DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT AC-16 SURF B 35/50D

PER DE GRANULOMETRIA DENSA A TRÀNSIT

20-22cm TERRA VEGETAL CAT. MITJA

SUBBASE EXISTENT DE TOT-Ú

3cm CAPA SUPERFICIAL DE RODADURA
EXISTENT A FRESSAR ON SIGUI NECESSARI

VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN PER A VORA DE
PARTERRE AMB PLEC DE MITJA CANYA DE 10mm DE
GRUIX I DESENVOLUPAMENT DE 300mm

3cm CAPA SUPERFICIAL DE RODADURA
EXISTENT A FRESSAR ON SIGUI NECESSARI

PERNS DE 20cm DE Ø10 c/50cm

5cm ESCORÇA DE PI 10-35mm

MASSISSAT DE FORMIGÓ HM-20 DE
20x20cm

NOVA CAPA DE 4cm D'ASFALT SORIGUÉ
IMPRÉS IMITACIÓ LLAMBORDA AMB MBC

TIPUS AC8 surf PMB 45/65D I ACABAT COLOR

SUBBASE EXISTENT DE TOT-Ú
MASSISSAT DE FORMIGÓ HM-20 DE
20x20cm

PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH AMB UNA DOTACIÓ DE 0,5kg/m2

5cm ESCORÇA DE PI 10-35mm

VORADA RECTA DE JARDINERIA DE FORMIGÓ DE
15X30cm MODEL BREINCO TJ O SIMILAR, AMB CANTELL
ARRODONIT

20-22cm TERRA VEGETAL CAT. MITJA

BASE DE MORTER D'ADHERENCIA M-10
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ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (2u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (2u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (3u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (2u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR ARQUETA
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR EMBORNAL
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR EMBORNAL
A NOVA COTA (1u)

ADEQUAR EMBORNAL
A NOVA COTA (1u)

NOVA ARQUETA REG

NOVA ARQUETA REG NOVA ARQUETA REG

NOVA ARQUETA REG

NOVA ARQUETA REG

NOVA ARQUETA REGNOVA ARQUETA REG

LLEGENDA DE ARQUETES I EMBORNALS

ADEQUACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT A NOVA COTA (3u)

ADEQUACIÓ D'ARQUETA EXISTENT A NOVA COTA (16u)

NOVA ARQUETA D'INSTAL·LACIÓ DE REG, DIMENSIONS SEGONS
PLÀNOL D'INSTAL·LACIÓ (7u)
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DETALLS SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYAL TIPUS "P"

SENYAL TRIANGULAR

PAL GALVANITZAT

cE

PAL D'UNA SENYAL

PAL GALVANITZAT

SENYAL CIRCULAR

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

E c

PAL D'UNA SENYAL

R-301P-1

SENYAL TIPUS "R"

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

40

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

a x ba x b

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

TRONC O RAMAL
DIMENSIONS

cm.

Ø60

90

R

mm.

P

80 x 40 x 2

80 x 40 x 2

SECCIO SUPORTS

242

INTERSECCIO

212

H cm.

192

162

CIMENTACIO cm.

52

E

52

30

a
30

c

60

6040

40

b

TAULA PER A UNA SENYAL EN UN PAL

LÍNIA DE DETENCIÓE-1

E-41 FLETXA DE DIRECCIÓ RECTA E-42 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-74a CEDIU EL PAS GENÈRIC

D-2 D'UNA LÍNIA DE DETENCIÓ
LÍNIA DISCONTÍNUA ABANS

D-1 LÍNIA DISCONTÍNUA GENÈRICO

E-44 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA O A L'ESQUERRAE-43 FLETXA DE DIRECCIÓ

 RECTA O A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-73a STOP
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SENYALITZACIÓ I PINTURA
DETALLS SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

6090

60

60 60 60

60 60

60

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYAL P R S
STOPCEDA

DIMENSIONS

PL. ELECTR.PROH. ESTAC. PL. ACCESS.PAS VIANANTS

80

M
MIRALL

NOTA: TOTES LES SENYALS DE TRÀNSIT SERÁN HOMOLOGADES.
SENYALS D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1
SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS DETALL

UNITATS 4u 2u 2u 4u 3u 2u 1u

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PINTAT LONGITUDINAL DISCONTINUA 1/2 REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC

PINTAT LONGITUDINAL CONTINUA REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT TRANSVERSAL CONTINUA REFLECTORA DE 30cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT LINEA CONTINUA REFLECTORA DE 10cm D'AMPLARIA  COLOR BLANC (PLACES)

PINTAT DE TRAMA LINEAL, NO PARAR

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL6024 PER A PLACES DE CÀRREGA ELÈCTRICA

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL5017 PER A PLACES ACCESSIBLES

NOTA: PINTURA DE SENYALITZACIÓ SEGONS DETALL

TOTA LA PINTURA VIAL SERÀ ACRÍLICA I RETRORREFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE DE
COLOR BLANC

BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT DE CAUTXÚ DE 3cm DE GRUIX I 60cm D'AMPLARIA

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

6090

60

60 60 60

60 60

60

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYAL P R S
STOPCEDA

DIMENSIONS

PL. ELECTR.PROH. ESTAC. PL. ACCESS.PAS VIANANTS

80

M
MIRALL

NOTA: TOTES LES SENYALS DE TRÀNSIT SERÁN HOMOLOGADES.
SENYALS D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1
SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS DETALL

UNITATS 4u 2u 2u 4u 3u 2u 1u

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PINTAT LONGITUDINAL DISCONTINUA 1/2 REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC

PINTAT LONGITUDINAL CONTINUA REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT TRANSVERSAL CONTINUA REFLECTORA DE 30cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT LINEA CONTINUA REFLECTORA DE 10cm D'AMPLARIA  COLOR BLANC (PLACES)

PINTAT DE TRAMA LINEAL, NO PARAR

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL6024 PER A PLACES DE CÀRREGA ELÈCTRICA

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL5017 PER A PLACES ACCESSIBLES

NOTA: PINTURA DE SENYALITZACIÓ SEGONS DETALL

TOTA LA PINTURA VIAL SERÀ ACRÍLICA I RETRORREFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE DE
COLOR BLANC

BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT DE CAUTXÚ DE 3cm DE GRUIX I 60cm D'AMPLARIA

SENYAL VERTICAL
P-1

SENYAL VERTICAL
P-1

SENYAL VERTICAL
P-1

SENYAL VERTICAL
P-1

SENYAL VERTICAL
R-2

SENYAL VERTICAL
R-2

SENYAL VERTICAL
S-4 + R-3

SENYAL VERTICAL
S-4

SENYAL VERTICAL
S-4

SENYAL VERTICAL
S-4

SENYAL VERTICAL
S-5

SENYAL VERTICAL
S-5

SENYAL VERTICAL
S-6SENYAL VERTICAL

S-6

SENYAL VERTICAL
R-3

SENYAL VERTICAL
S-5

LLETRER INFORMATIU
CAIXER AUTOMÀTIC
EXISTENT

BANDA REDUCTORA

BANDA REDUCTORA

MIRALL TRÀFIC
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SENYALITZACIÓ I PINTURA
DETALLS SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYAL TIPUS "P"

SENYAL TRIANGULAR

PAL GALVANITZAT

cE

PAL D'UNA SENYAL

PAL GALVANITZAT

SENYAL CIRCULAR

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

E c

PAL D'UNA SENYAL

R-301P-1

SENYAL TIPUS "R"

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

40

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

a x ba x b

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

TRONC O RAMAL
DIMENSIONS

cm.

Ø60

90

R

mm.
P

80 x 40 x 2

80 x 40 x 2

SECCIO SUPORTS

242

INTERSECCIO

212

H cm.

192

162

CIMENTACIO cm.

52

E

52

30

a
30

c

60

6040

40

b

TAULA PER A UNA SENYAL EN UN PAL

LÍNIA DE DETENCIÓE-1

E-41 FLETXA DE DIRECCIÓ RECTA E-42 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-74a CEDIU EL PAS GENÈRIC

D-2 D'UNA LÍNIA DE DETENCIÓ
LÍNIA DISCONTÍNUA ABANS

D-1 LÍNIA DISCONTÍNUA GENÈRICO

E-44 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA O A L'ESQUERRAE-43 FLETXA DE DIRECCIÓ

 RECTA O A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-73a STOP
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SENYALITZACIÓ I PINTURA
DETALLS SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

6090

60

60 60 60

60 60

60

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYAL P R S
STOPCEDA

DIMENSIONS

PL. ELECTR.PROH. ESTAC. PL. ACCESS.PAS VIANANTS

80

M
MIRALL

NOTA: TOTES LES SENYALS DE TRÀNSIT SERÁN HOMOLOGADES.
SENYALS D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1
SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS DETALL

UNITATS 4u 2u 2u 4u 3u 2u 1u

LLEGENDA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PINTAT LONGITUDINAL DISCONTINUA 1/2 REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC

PINTAT LONGITUDINAL CONTINUA REFLECTORA DE 15cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT TRANSVERSAL CONTINUA REFLECTORA DE 30cm D'AMPLARIA COL. BLANC (VIAL)

PINTAT LINEA CONTINUA REFLECTORA DE 10cm D'AMPLARIA  COLOR BLANC (PLACES)

PINTAT DE TRAMA LINEAL, NO PARAR

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL6024 PER A PLACES DE CÀRREGA ELÈCTRICA

PINTAT SUPERFICIAL DE COLOR RAL5017 PER A PLACES ACCESSIBLES

NOTA: PINTURA DE SENYALITZACIÓ SEGONS DETALL

TOTA LA PINTURA VIAL SERÀ ACRÍLICA I RETRORREFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE DE
COLOR BLANC

BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT DE CAUTXÚ DE 3cm DE GRUIX I 60cm D'AMPLARIA

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

SENYAL VERTICAL
R-3

SENYAL VERTICAL
S-5

MIRALL TRÀFIC
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SENYAL TIPUS "P"

SENYAL TRIANGULAR

PAL GALVANITZAT

cE

PAL D'UNA SENYAL

PAL GALVANITZAT

SENYAL CIRCULAR

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

E c

PAL D'UNA SENYAL

R-301P-1

SENYAL TIPUS "R"

M
ÍN

IM
 2

,2
0 

m

40

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

a x ba x b

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-15

TRONC O RAMAL
DIMENSIONS

cm.

Ø60

90

R

mm.
P

80 x 40 x 2

80 x 40 x 2

SECCIO SUPORTS

242

INTERSECCIO

212

H cm.

192

162

CIMENTACIO cm.

52

E

52

30

a
30

c

60

6040

40

b

TAULA PER A UNA SENYAL EN UN PAL

LÍNIA DE DETENCIÓE-1

0,
40

2,
20

1,
15

1,
35

0,50

0,200,20
0,10

0,10

1,
75

0,60
0,35 0,25

0,
20

0,40

0,
55

50

E-41 FLETXA DE DIRECCIÓ RECTA E-42 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-74a CEDIU EL PAS GENÈRIC

2,
00

0,80

0,
40

1,
60

0,10

D-2 D'UNA LÍNIA DE DETENCIÓ

0,
10

2,002,00 2,00

LÍNIA DISCONTÍNUA ABANS

D-1

0,
10

5,502,00 2,00

LÍNIA DISCONTÍNUA GENÈRICO

2,
20

0,10

0,60
0,35 0,25

0,
20

0,
55

100

E-44 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA O A L'ESQUERRA

0,40

2,
80

0,200,20
0,10

0,
55

0,40

50

1,
15

0,
90

0,
75

0,35 0,25

0,
20

0,95

E-43 FLETXA DE DIRECCIÓ
 RECTA O A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

1,
20

2,00

E-73a STOP
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0,
40

2,
20

1,
15

1,
35

0,50

0,200,20
0,10

0,10

1,
75

0,60
0,35 0,25

0,
20

0,40

0,
55

50

E-41 FLETXA DE DIRECCIÓ RECTA E-42 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

E-74a CEDIU EL PAS GENÈRIC

2,
00

0,80

0,
40

1,
60

0,10

D-2 D'UNA LÍNIA DE DETENCIÓ

0,
10

2,002,00 2,00

LÍNIA DISCONTÍNUA ABANS

D-1

0,
10

5,502,00 2,00

LÍNIA DISCONTÍNUA GENÈRICO

2,
20

0,10

0,60
0,35 0,25

0,
20

0,
55

100

E-44 FLETXA DE DIRECCIÓ
A LA DRETA O A L'ESQUERRA

0,40

2,
80

0,200,20
0,10

0,
55

0,40

50

1,
15

0,
90

0,
75

0,35 0,25

0,
20

0,95

E-43 FLETXA DE DIRECCIÓ
 RECTA O A LA DRETA (A L'ESQUERRA)

1,
20

2,00

E-73a STOP
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XARXA PRIMÀRIA PE 75 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDARIA PE 50 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDÀRIA PE 25 mm Ø10 ATT.

PERICÓ 42x42x50 cm AMB BY-PASS SECTORIAL
DE 1 1/2" I ELECTROVÀLVULA

DIFUSOR EMERGENT 10cm ESTANDARD
TIPUS HUNTER, NELSON, RAINBIRD O SIMILAR

RACORD PLA MANUAL DE 1 1/2" PER RENTATGE (DEGOTEIG)

PERICÓ 42x42x50 cm AMB DESGUÀS, VÀLVULA DE DESCARREGA 
O DRENATGE,  AUTOMÀTICA DE 1" AMB VÀLVULA 

XARXA SECUNDARIA PE 40 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG)

TUB PER A DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB PE
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA  DE 12mmØ AMB
GOTEJADORS CADA 30cm (DEGOTEIG)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MÀNEGA 
1000V DE 4x2.5 mm I TUBULAR P.E. Ø60 mm

PERICÓ GENERAL 60x60x60 cm PAS DE CALÇADA

ARMARI ESTANDAR DE POLIESTER
HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR

PROGRAMADOR ELÈCTRIC MODULAR 
DE 8 A 32 ESTACIONS MOD. ICC HUNTER

VÀLVULA DE PAS

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ REG I AIGUA

BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA DE 1''1/2 I RACOR 
DE CONNEXIÓ DE 10cm AMB VALVULA ANTIDRENATGE

SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL

SENYAL VERTICAL

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (11,40m)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (13,40m)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA (10,30m)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (8,60m)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (18,0m)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (4,70m)

LLEGENDA DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ

CABLE DE COURE 0,6/1 kV RZ1-K de 4x6mm2 COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT PE Ø110mm
PER DESPLAÇAR LINEA D'ALIMENTACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT

NOVA COLUMNA TIPUS PRIM DE 12m D'ACER GALVANITZAT + 4 PROJECTORS TIPUS LED
PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA + PERICÓ DE REGISTRE

COLUMNA / LUMINARIA EXISTENT QUE ES MANTÉ

POSICIÓ PREVIA DE COLUMNA / LUMINARIA QUE S'ENDERROCA

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA
COL·LOCAT A TERRA, UP-LIGHT, PER ILUMINACIÓ DE PALMERES.

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTÈNCIA
COL·LOCAT SOBRE COLUMNA EXISTENT

ESTACIÓ DE CÀRREGA DE VEHICLE EXISTENT (NO INCLOSA EN EL PROJECTE)

DESPLAÇAR LINEA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA (15,10m)

INSTAL·LACIÓ DE TORRETA I CONNEXIÓ ALS SERVEIS DE BT EXISTENTS

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

LLEGENDA DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ

CABLE DE COURE 0,6/1 kV RZ1-K de 4x6mm2 COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT PE Ø110mm
PER DESPLAÇAR LINEA D'ALIMENTACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT

NOVA COLUMNA TIPUS PRIM DE 12m D'ACER GALVANITZAT + 4 PROJECTORS TIPUS LED
PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA + PERICÓ DE REGISTRE

COLUMNA / LUMINARIA EXISTENT QUE ES MANTÉ

POSICIÓ PREVIA DE COLUMNA / LUMINARIA QUE S'ENDERROCA

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA
COL·LOCAT A TERRA, UP-LIGHT, PER ILUMINACIÓ DE PALMERES.

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTÈNCIA
COL·LOCAT SOBRE COLUMNA EXISTENT

ESTACIÓ DE CÀRREGA DE VEHICLE EXISTENT (NO INCLOSA EN EL PROJECTE)

INSTAL·LACIÓ DE TORRETA I CONNEXIÓ ALS SERVEIS DE BT EXISTENTS

CONNEXIÓ BT
TORRETA

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

A DEFINIR EN OBRA

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS
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XARXA PRIMÀRIA PE 75 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDARIA PE 50 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDÀRIA PE 25 mm Ø10 ATT.

PERICÓ 42x42x50 cm AMB BY-PASS SECTORIAL
DE 1 1/2" I ELECTROVÀLVULA

DIFUSOR EMERGENT 10cm ESTANDARD
TIPUS HUNTER, NELSON, RAINBIRD O SIMILAR

RACORD PLA MANUAL DE 1 1/2" PER RENTATGE (DEGOTEIG)

PERICÓ 42x42x50 cm AMB DESGUÀS, VÀLVULA DE DESCARREGA 
O DRENATGE,  AUTOMÀTICA DE 1" AMB VÀLVULA 

XARXA SECUNDARIA PE 40 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG)

TUB PER A DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB PE
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA  DE 12mmØ AMB
GOTEJADORS CADA 30cm (DEGOTEIG)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MÀNEGA 
1000V DE 4x2.5 mm I TUBULAR P.E. Ø60 mm

PERICÓ GENERAL 60x60x60 cm PAS DE CALÇADA

ARMARI ESTANDAR DE POLIESTER
HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR

PROGRAMADOR ELÈCTRIC MODULAR 
DE 8 A 32 ESTACIONS MOD. ICC HUNTER

VÀLVULA DE PAS

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ REG I AIGUA

BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA DE 1''1/2 I RACOR 
DE CONNEXIÓ DE 10cm AMB VALVULA ANTIDRENATGE

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

CONNEXIÓ BT
TORRETA

LLEGENDA DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ

CABLE DE COURE 0,6/1 kV RZ1-K de 4x6mm2 COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT PE Ø110mm
PER DESPLAÇAR LINEA D'ALIMENTACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT

NOVA COLUMNA TIPUS PRIM DE 12m D'ACER GALVANITZAT + 4 PROJECTORS TIPUS LED
PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA + PERICÓ DE REGISTRE

COLUMNA / LUMINARIA EXISTENT QUE ES MANTÉ

POSICIÓ PREVIA DE COLUMNA / LUMINARIA QUE S'ENDERROCA

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTENCIA
COL·LOCAT A TERRA, UP-LIGHT, PER ILUMINACIÓ DE PALMERES.

PROJECTOR EXTERIOR LED PROM DE LEDINBOX O SIMILAR DE 120W DE POTÈNCIA
COL·LOCAT SOBRE COLUMNA EXISTENT

ESTACIÓ DE CÀRREGA DE VEHICLE EXISTENT (NO INCLOSA EN EL PROJECTE)

INSTAL·LACIÓ DE TORRETA I CONNEXIÓ ALS SERVEIS DE BT EXISTENTS

CONNEXIÓ BT
TORRETA

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

A DEFINIR EN OBRA

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS
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ALÇADA=12m
DETALL COLUMNA PRIM DETALL PROJECTOR LED PROM

DETALL TORRETA TALLY T-4

DETALL DIFUSOR  



DETALL INSTAL.LACIÓ ELECTROVALVULA



18 STATIONS

C
D

B
A

OFF

CUSTOM COMMAND

+

TORO

ON NEXT 

-

SENSE ESCALA

SENSE ESCALA

DETALL PROGRAMADOR  
SENSE ESCALA
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XARXA PRIMÀRIA PE 75 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDARIA PE 50 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDÀRIA PE 25 mm Ø10 ATT.

PERICÓ 42x42x50 cm AMB BY-PASS SECTORIAL
DE 1 1/2" I ELECTROVÀLVULA

DIFUSOR EMERGENT 10cm ESTANDARD
TIPUS HUNTER, NELSON, RAINBIRD O SIMILAR

RACORD PLA MANUAL DE 1 1/2" PER RENTATGE (DEGOTEIG)

PERICÓ 42x42x50 cm AMB DESGUÀS, VÀLVULA DE DESCARREGA 
O DRENATGE,  AUTOMÀTICA DE 1" AMB VÀLVULA 

XARXA SECUNDARIA PE 40 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG)

TUB PER A DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB PE
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA  DE 12mmØ AMB
GOTEJADORS CADA 30cm (DEGOTEIG)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MÀNEGA 
1000V DE 4x2.5 mm I TUBULAR P.E. Ø60 mm

PERICÓ GENERAL 60x60x60 cm PAS DE CALÇADA

ARMARI ESTANDAR DE POLIESTER
HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR

PROGRAMADOR ELÈCTRIC MODULAR 
DE 8 A 32 ESTACIONS MOD. ICC HUNTER

VÀLVULA DE PAS

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ REG I AIGUA

BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA DE 1''1/2 I RACOR 
DE CONNEXIÓ DE 10cm AMB VALVULA ANTIDRENATGE
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TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

PE Ø63mm PER A TORRETES
NOU CONDUCTE D'AIGUA SOTERRADA EN RASA

NOVA TORRETA D'AIGUA TALLY T-4 PER EMBARCACIONS(12u)

A DEFINIR EN OBRA

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
A DEFINIR EN OBRA

XARXA PRIMÀRIA PE 75 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDARIA PE 50 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDÀRIA PE 25 mm Ø10 ATT.

PERICÓ 42x42x50 cm AMB BY-PASS SECTORIAL
DE 1 1/2" I ELECTROVÀLVULA

DIFUSOR EMERGENT 10cm ESTANDARD
TIPUS HUNTER, NELSON, RAINBIRD O SIMILAR

RACORD PLA MANUAL DE 1 1/2" PER RENTATGE (DEGOTEIG)

PERICÓ 42x42x50 cm AMB DESGUÀS, VÀLVULA DE DESCARREGA 
O DRENATGE,  AUTOMÀTICA DE 1" AMB VÀLVULA 

XARXA SECUNDARIA PE 40 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG)

TUB PER A DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB PE
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA  DE 12mmØ AMB
GOTEJADORS CADA 30cm (DEGOTEIG)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MÀNEGA 
1000V DE 4x2.5 mm I TUBULAR P.E. Ø60 mm

PERICÓ GENERAL 60x60x60 cm PAS DE CALÇADA

ARMARI ESTANDAR DE POLIESTER
HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR

PROGRAMADOR ELÈCTRIC MODULAR 
DE 8 A 32 ESTACIONS MOD. ICC HUNTER

VÀLVULA DE PAS

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ REG I AIGUA

BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA DE 1''1/2 I RACOR 
DE CONNEXIÓ DE 10cm AMB VALVULA ANTIDRENATGE

PE Ø63mm PER A TORRETES
NOU CONDUCTE D'AIGUA SOTERRADA EN RASA

NOVA TORRETA D'AIGUA TALLY T-4 PER EMBARCACIONS(12u)

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

TORRETA
D'AIGUA
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TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

TORRETA
D'AIGUA

CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
A DEFINIR EN OBRA

XARXA PRIMÀRIA PE 75 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDARIA PE 50 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (REG)

XARXA SECUNDÀRIA PE 25 mm Ø10 ATT.

PERICÓ 42x42x50 cm AMB BY-PASS SECTORIAL
DE 1 1/2" I ELECTROVÀLVULA

DIFUSOR EMERGENT 10cm ESTANDARD
TIPUS HUNTER, NELSON, RAINBIRD O SIMILAR

RACORD PLA MANUAL DE 1 1/2" PER RENTATGE (DEGOTEIG)

PERICÓ 42x42x50 cm AMB DESGUÀS, VÀLVULA DE DESCARREGA 
O DRENATGE,  AUTOMÀTICA DE 1" AMB VÀLVULA 

XARXA SECUNDARIA PE 40 mm Ø10 ATT.
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DEGOTEIG)

TUB PER A DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB PE
BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA  DE 12mmØ AMB
GOTEJADORS CADA 30cm (DEGOTEIG)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MÀNEGA 
1000V DE 4x2.5 mm I TUBULAR P.E. Ø60 mm

PERICÓ GENERAL 60x60x60 cm PAS DE CALÇADA

ARMARI ESTANDAR DE POLIESTER
HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR

PROGRAMADOR ELÈCTRIC MODULAR 
DE 8 A 32 ESTACIONS MOD. ICC HUNTER

VÀLVULA DE PAS

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ REG I AIGUA

BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA DE 1''1/2 I RACOR 
DE CONNEXIÓ DE 10cm AMB VALVULA ANTIDRENATGE

PE Ø63mm PER A TORRETES
NOU CONDUCTE D'AIGUA SOTERRADA EN RASA

NOVA TORRETA D'AIGUA TALLY T-4 PER EMBARCACIONS(12u)

ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

TORRETA
D'AIGUA
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DETALL DIFUSOR  



DETALL INSTAL.LACIÓ ELECTROVALVULA



18 STATIONS

C
D

B
A
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CUSTOM COMMAND

+

TORO

ON NEXT 

-

SENSE ESCALA

SENSE ESCALA

DETALL PROGRAMADOR  
SENSE ESCALA
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PARTERRE V1

PARTERRE V2

PARTERRE V3

PARTERRE V4

PARTERRE V6

PARTERRE V5

PARTERRE V7

PARTERRE V8

PARTERRE LINEAL ENRASSAT A NIVELL
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ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE

PARTERRE LINEAL ENRASSAT A NIVELL PARTERRE LINEAL ENRASSAT A NIVELL

ZONA D'ACTUACIÓ 1 - APARCAMENT

ZONA D'ACTUACIÓ 3 - VIAL D'ACCÉS

OSTEOSPERMUM ECKLONIS 4u/m2 (400u)

ROSMARINUS OFFICINALIS 3u/m2 (369u)

PENNISETUM ALOPECUROIDES 3u/m2 (705u)

LLEGENDA DE PARTERRES, VEGETACIÓ I ARBRAT

ESCORÇA DE PI 10-35mm

AGAPHANTUS FRLOR BLANCA 3u/m2 (195u)

ARBUST CISTUS SALVIOFILUS (9u)

MELIA AZADERACH DE 12-14cm PERIMETRE (1u)

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA 4-4,5m DØ40cm (5u)
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ZONA D'ACTUACIÓ 2 - MOLL JULIETTE
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PARTERRE V7

PARTERRE V8
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2.5
0

2.5
0

2.5
0

2.5
0

2.5
0

2.5
0

2.502.502.502.502.502.502.502.502.50

PILONA FOSA DE FORJA DE 1m Ø95mm
COLOR NEGRE I ANTIOXIDANT C/ 2,5m
48 UNITATS

PILONA FOSA DE FORJA DE 1m Ø95mm
COLOR NEGRE I ANTIOXIDANT C/ 2,5m

23 UNITATS

PILONA FOSA DE FORJA DE 1m Ø95mm
COLOR NEGRE I ANTIOXIDANT C/ 2,5m

3 UNITATS 14
.62

5.48

BARRERA RODÓ Ø280mm
H=40cm PER A TRÀNSIT

NOVA PORTA PETONAL200x200cm
+ VALLAT D'ACER GALVANITZAT
SEGONS DETALL

2.5
0

2.5
0

2.5
0

PILONA FOSA DE FORJA DE 1m Ø95mm
COLOR NEGRE I ANTIOXIDANT C/ 2,5m
3 UNITATS

14
.62

5.48

BARRERA RODÓ Ø280mm
H=40cm PER A TRÀNSIT

NOVA PORTA PETONAL200x200cm
+ VALLAT D'ACER GALVANITZAT
SEGONS DETALL

22.45

5.8
0

5.8
0

5.8
0

3.2
0

3.2
0

PILONA FOSA DE FORJA DE 1m Ø95mm
COLOR NEGRE I ANTIOXIDANT C/ 3,2m

3 UNITATS

BARRERA RODÓ Ø280mm
H=40cm PER A TRÀNSIT

BARRERA RODÓ Ø280mm
H=40cm PER A TRÀNSIT

BARRERA RODÓ Ø280mm
H=40cm PER A TRÀNSIT

3.84

22.88

PAPERERA TRABUCABLE
Ø45cm DE PLANXA

PAPERERA TRABUCABLE
Ø45cm DE PLANXA

PAPERERA TRABUCABLE
Ø45cm DE PLANXA

MUNTATGE PROTECTOR
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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



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



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 



En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 



Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 



 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
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Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en 
làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment 
sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de 
PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que 
és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; 
Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o 
de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  



Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 
llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per 
llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar 
adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la 
paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. 
En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts 
entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 
2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les 
peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les 
llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de 
públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la 
mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària 
inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 
24 hores següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil 
en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 
No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o 
clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa 
de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han 
de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer 
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les 
tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució 
dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives 
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de 
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata 
en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment 
durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a 
la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de 
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: 
± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa 
direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han 
d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del 
local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al 
feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a 
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clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos 
de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La 
pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un 
bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla 
que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de 
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa 
d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
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Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. 
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 



additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

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


Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 



sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  
1.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 



Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas 
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Rec  



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

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 



UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 



Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 



Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 



  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 



Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-



K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 



Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
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1. AMIDAMENTS 



Projecte de remodelació i urbanització de l´aparcament del port mataró

AMIDAMENTS Pàg.:07/12/22 1Data:

PRESSUPOST  0OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
MOBILIARI URBÀTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

1 F21QQB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 pilones zona peatonal 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Retirada de pilona de plastic per a transit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

2 F21QSG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 pilones zona vial 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Demolició de peça prefabricada de seguretat vial rígida de formigó de dimensions de 50x20x8cm, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

3 F21BSG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 peçes en zona peatonal 92,000 92,000

C#*D#*E#*F#3 peçes davant de la valla 50,000 2,000 100,000

C#*D#*E#*F#4 peçes en zona de moll 1 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#5 peçes en zona de moll 2 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 288,000

u Retirada de torreta d'aigua/electricitat, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
L'enderroc es realizarà sense fer malbé la instal·lació existent d'electricitat per a reconnectar noves torretes. La instal·lació
d'aigua es realitzarà nova.

4 F21QSG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 torretes d'aigua 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 torretes electricitat 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica peatonal exterior de malla rigida d'acer galvanitzat de 1m. amplada i 2m.
d'alçada, i tram fixe de vallat del mateix tipus, de 2m. de llarg i 2m. d'alçada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5 K21ASG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. El desmuntatge i enderroc es realitzarà amb la previsió de
mantenir les linies electriques existents per al seu aprofitament.

6 F21HSG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Luminaries a retirar 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Desmuntatge de senyalització de caixer existent per a la seva posterior reutilització7 F21HSG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyal caixer 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge d'element de protecció metàl·lic de tubs metàl·lics de fanals i senyals, 60% per a la seva posterior
reutilització amb nova capa de pintura antioxidant i 40% sobre càrrega a contenidor.

8 F21HSG03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyal caixer 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 iluminaries 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 a justificar en obra 1.000,000 1.000,000

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i
posterior escombratge de la superfície fresada amb barredora mecànica. El preu no inclou la demolició de la base suport.

2 F219SG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area % a fresar

C#*D#*E#*F#2 fresat capa rodadura parking 6.145,300 0,100 614,530

C#*D#*E#*F#3 fresat capa rodadura vial 1.949,900 0,100 194,990

EUR
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C#*D#*E#*F#4 fresat capa rodadura zona vianants 1.371,900 0,100 137,190

TOTAL AMIDAMENT 946,710

m2 Enderroc de llosa de formigó de gruix fins a 20cm amb capa d'asfalt superficial de gruix fins a 10cm, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K214SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 26,070 26,070

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 32,370 32,370

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 41,200 41,200

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 127,320 127,320

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 60,830 60,830

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 87,600 87,600

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 39,140 39,140

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 129,230 129,230

T11 area ud

C#*D#*E#*F#12 sabates senyals 0,120 17,000 2,040

C#*D#*E#*F#13 sabata aillada per a prim 1,000 13,000 13,000

T14 m b

C#*D#*E#*F#15 conducte 132,000 0,400 52,800

T16 ml b

C#*D#*E#*F#17 rasa per a pas de conducte de reg 106,100 0,200 21,220

C#*D#*E#*F#18 rasa per a moure linea d'alimentacio 32,450 0,200 6,490

T19 m b

C#*D#*E#*F#20 canonada torretes 132,000 0,400 52,800

T21 ml b

C#*D#*E#*F#22 perimetre de parterres 500,000 0,200 100,000

C#*D#*E#*F#24 NO HI HA LLOSA -804,31 -804,31

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Enderroc i arrencada de paviment asfàltic en zones puntuals, i lineals per a rases, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4 K2194A11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 26,070 26,070

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 32,370 32,370

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 41,200 41,200

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 127,320 127,320

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 60,830 60,830

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 87,600 87,600

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 39,140 39,140

EUR
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C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 129,230 129,230

T11 area ud

C#*D#*E#*F#12 sabata aillada per a prim 1,000 8,000 8,000

T14 ud c1 c2

C#*D#*E#*F#15 sabates per a senyals 17,000 0,300 0,400 2,040

T18 m b

C#*D#*E#*F#19 canonada torretes 132,000 0,400 52,800

T21 ml b

C#*D#*E#*F#22 rasa per a pas de conducte de reg 45,400 0,400 18,160

C#*D#*E#*F#23 3,800 0,400 1,520

C#*D#*E#*F#24 17,600 0,400 7,040

C#*D#*E#*F#25 22,700 0,400 9,080

C#*D#*E#*F#26 29,500 0,400 11,800

C#*D#*E#*F#27 28,700 0,400 11,480

C#*D#*E#*F#28 5,400 0,400 2,160

C#*D#*E#*F#29 rasa per a moure linea enllumenat 81,400 0,400 32,560

T30

31 limit ambit actuació

C#*D#*E#*F#32 a moll 347,000 0,300 104,100

C#*D#*E#*F#33 a paviment passeig 33,000 0,300 9,900

C#*D#*E#*F#34 a pilars parking/pallols 155,000 0,300 46,500

C#*D#*E#*F#35 A JUSTIFICAR EN OBRA 300,000 0,200 60,000

TOTAL AMIDAMENT 933,100

PRESSUPOST  0OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
EXCAVACIÓ I RASESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area prof

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 26,070 0,200 5,214

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 32,370 0,200 6,474

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 41,200 0,200 8,240

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 12,200 0,200 2,440

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 127,320 0,200 25,464

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 60,830 0,200 12,166

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 87,600 0,200 17,520

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 39,140 0,200 7,828

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 129,230 0,200 25,846

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 111,192

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 F222162A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area prof ud

C#*D#*E#*F#2 sabata aillada per a prim 1,000 1,300 8,000 10,400

T4 ud a1 a2 prof

C#*D#*E#*F#5 sabates per a senyals 17,000 0,300 0,400 0,600 1,224

TOTAL AMIDAMENT 11,624

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a la seva posterior reutilització

3 E222B632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml b h

C#*D#*E#*F#2 rasa per a pas de conducte de reg 153,100 0,400 0,200 12,248

C#*D#*E#*F#3 rasa per a moure linea d'alimentacio 80,800 0,400 0,200 6,464

C#*D#*E#*F#5 a justifcar en obra 300,000 0,200 0,200 12,000

TOTAL AMIDAMENT 30,712

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a la seva posterior reutilització

4 F2225632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m b h

C#*D#*E#*F#2 canonada torretes 146,800 0,400 0,300 17,616

C#*D#*E#*F#3 bàculs existents a re-connectar 13,000 1,000 0,600 0,600 4,680

C#*D#*E#*F#4 sabates bàculs 2,000 1,000 1,000 1,300 2,600

TOTAL AMIDAMENT 24,896

m Extracció de tub de conducte d'aigua de diametre 63mm de coure, inclou tancament del subministre en els punts de tall del
tram afectat. Inclou desmuntatge, tall i càrrega.

5 F21DSG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 canonada torretes 146,800 146,800

TOTAL AMIDAMENT 146,800

PRESSUPOST  0OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
REBLERTSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Reblert de rasa o pou amb terres procedents de la mateixa excavació, en tongades de 25 cm com a màxim1 E225SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml b h

C#*D#*E#*F#2 rasa per a pas de conducte de reg 106,100 0,400 0,200 8,488

C#*D#*E#*F#3 rasa per a moure linea d'alimentacio 80,400 0,400 0,200 6,432

T4 m b h

C#*D#*E#*F#5 canonada torretes 146,800 0,400 0,300 17,616

C#*D#*E#*F#7 A JUSTIFICAR EN OBRA 300,000 0,200 0,200 12,000

TOTAL AMIDAMENT 44,536

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM2 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml b

C#*D#*E#*F#2 rasa per a pas de conducte de reg 153,100 0,400 61,240

C#*D#*E#*F#3 rasa per a moure linea d'alimentacio 80,800 0,400 32,320

C#*D#*E#*F#4 canonadas torretes 146,000 0,400 58,400

C#*D#*E#*F#5 a justifcar en obra 300,000 0,200 60,000

T6 area ud

C#*D#*E#*F#7 sabata aillada per a prim 1,000 8,000 8,000

T9 ud a1 a2

C#*D#*E#*F#10 sabates per a senyals 17,000 0,300 0,400 2,040

TOTAL AMIDAMENT 222,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

1 13512H30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area prof ud

C#*D#*E#*F#2 sabata aillada per a prim 1,000 1,300 8,000 10,400

C#*D#*E#*F#4 sabata per a senyal 0,120 0,600 17,000 1,224

C#*D#*E#*F#6 increment sobre teoric 11,620 0,200 2,324

TOTAL AMIDAMENT 13,948

PRESSUPOST  0OBRA 01
PAVIMENTS I VORADESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Paviment asfàltic imprès tipus Sorigué o similar d'imitació a llambordins amb acabat de color FIRBOND-U a triar per la df
antidessllissant format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC8 surf PMB 45/80-65D

1 F9H1SG04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Capa paviment viananats 1.371,900 1.371,900

TOTAL AMIDAMENT 1.371,900

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

2 F9H11231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superficie t/m2 per 4cm t/m2 per 3cm

C#*D#*E#*F#2 capa superficial 8.318,000 0,095 790,210

C#*D#*E#*F#3 trams a fressar 946,700 0,072 68,162

TOTAL AMIDAMENT 858,372

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m23 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 capa rodadura vial 1.949,900 1.949,900

C#*D#*E#*F#3 capa rodadura parking 6.154,300 6.154,300

TOTAL AMIDAMENT 8.104,200

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

4 F9365B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml b h

C#*D#*E#*F#2 rasa per a pas de conducte de reg 305,000 0,400 0,200 24,400

C#*D#*E#*F#3 rasa per a linea d'alimentacio 494,000 0,400 0,200 39,520

C#*D#*E#*F#4 a justificar en obra 300,000 0,200 0,200 12,000

T5 m b h

C#*D#*E#*F#6 canonada torretes 132,000 0,400 0,200 10,560

TOTAL AMIDAMENT 86,480

m Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció amb plec superior en mitja canya d'acer corten e=10mm
desenvolupament=300mm, massissat de formigó HM-20 amb encofrat a una cara i perns de 20cm ø10 ancorats cada
50cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del llit de
formigó, encofrat a una cara, taladre en base i fixació. UNITAT D'OBRA TOTALMENT EXECUTADA I ACABADA

5 F96ASG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 parterre ml

C#*D#*E#*F#2 1 20,350 20,350

C#*D#*E#*F#3 2 35,900 35,900

C#*D#*E#*F#4 3 41,250 41,250

EUR
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C#*D#*E#*F#5 4 14,980 14,980

C#*D#*E#*F#6 5 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#7 6 46,730 46,730

C#*D#*E#*F#8 7 67,450 67,450

C#*D#*E#*F#9 8 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 358,660

m Vorada recta de formigó tipus jardineria modelo BREINCO TJ15x30cm o similar, de forma recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària i rejuntada, inclou encofrat a una cara

6 F961SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml dos costats

C#*D#*E#*F#2 parterre lineal 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 35,040 2,000 70,080

C#*D#*E#*F#4 72,500 2,000 145,000

C#*D#*E#*F#5 36,500 2,000 73,000

TOTAL AMIDAMENT 308,080

m2 Asfaltat de rasa amb paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de temperatura
baixa, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

7 F9H3B55A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESA AIGUA I LLUM 2,000 10,000 0,600 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
ENLLUMENAT I ELECTRICITATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de columna tipus PRIM de 12m d'alçada amb aro de reforç i carteles, pintura antipixants a
dues capes (tipus RILSAN o similar). Inclou nivellat i suports per a convertir la suportació de 360º en intervals de 30º
d'orientació plana., col·locada sobre dau de formigó

1 FHM1SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 columnes

C#*D#*E#*F#2 columnes 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i muntatge de projector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a 120W de potència, amb orientació
plana i corba assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic per aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i
instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació, muntada a base de columna.

2 FHQ6SG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 columnes ud x llum

EUR
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C#*D#*E#*F#2 projectors 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 projector extra en prim existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Perico de registre de 40x40x60, amb marc i tapa de fundició C-250 per a pas de vehicles sobre pàrquing, inclou torpedo
d'empalme interior per a línies existents amb resina i prova de continuitat.

3 FDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 FG312554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A JUSTIFICAR A OBRA 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 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

5 FG22TK1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A JUSTIFICAR A OBRA 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6 FG319194

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A JUSTIFICAR A OBRA 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

u Subministre, connexió i instal·lació de projector per a exterior tipus LED PROM de 120W de LEDINBOX o similar, per a
il·luminació de palmeres, col·locada a terra, up-light. Posició i orientació a definir en obra.

7 FHQ2SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 up light palmeres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRA de Desplaçament de linia electrica d'enllumenat, per a nova ubcació de
bàculs, a una distancia de màxim 20m. Inclou connexxió a la linea existent, i extensió de linia fins a connexió a nou bàcul.
Inclou connexió a linea, corrugat i cablejat fins anova ubicació. Pericó en partida independent. UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I EXECUTADA

8 FG31S000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BACULS 8,000 8,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
ADECUACIÓ ARQUETESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Adequació d'arqueta de registre o pericó, inclós tapa quadrada, rodona o rectangular amb reposició de marc i tapa de
fundició, posada a cota de la nova rasant, inclús reparació i enfoscat de parets interiors si es necessari. Unitat totalment
terminada.

1 FD5PSG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 APARCAMENT 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 MOLL JULIET 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Adequació d'embornal amb reposició de marc i tapa de fundició, posada a cota de la nova rasant, inclús reparació si es
necessari Unitat totalment acabada.

2 FD5PSG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
AIGUATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Substitució de Tub d'aigua existent per a nou tub de polietilè per a aigua e designació PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior col·locat al fons de la rasa. Inclou tall de suministre i reconnexió de tub a la xarxa existent i subministres a
les torretes.

1 EFB3SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 nova tuberia per a torretes 133,200 133,200

TOTAL AMIDAMENT 133,200

PRESSUPOST  0OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
REGTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de
desgüas amb el clavegueram existent i connexió amb xarxa de subministre d'aigua existent. tot inclòs

1 FDK2SG02

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 connexio 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2 FDK282G9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 perico general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

3 FDK282CA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 pericons 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 perico desguas 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

4 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 perico general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 FDKZH9B4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 pericons 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 pericons desguas 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6 FFB2A255

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 xarxa primaria 403,900 403,900

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 403,900

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

7 FFB28455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 xarxa secundaria reg 22,700 22,700

C#*D#*E#*F#3 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#4 15,300 15,300

C#*D#*E#*F#5 39,460 39,460

C#*D#*E#*F#6 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#7 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#8 4,580 4,580

C#*D#*E#*F#9 24,800 24,800

TOTAL AMIDAMENT 118,040

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

8 FFB25455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml ud

C#*D#*E#*F#2 xarxa secundaria aspersor 2,100 38,000 79,800

TOTAL AMIDAMENT 79,800

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

9 FFB27455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa secundaria degoteig 158,000 158,000

TOTAL AMIDAMENT 158,000

u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge,
1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió
connectat a la xarxa amb unió articulada

10 FJS41611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 difusors 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

11 FJSB1311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

12 FJSA4281

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

13 FJS1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment14 FG1B0152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
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

15 FG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 m cable 144,000 144,000

C#*D#*E#*F#2 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16 FG312534

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 m cable 144,000 144,000

C#*D#*E#*F#2 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

17 ED1V1121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

18 FJS51632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram reg lineal 161,000 161,000

C#*D#*E#*F#2 accessos peatonals 2,800 3,000 -1 -8,4

TOTAL AMIDAMENT 152,600

PRESSUPOST  0OBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04
TORRETESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Torreta d'aigua per a embarcacions tipus TALLY T-4 d'alumini anoditzat amb estructura autoportant de 1,06m d'alçada.
Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII + T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID 32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio

1 ESG00002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ud

C#*D#*E#*F#2 torretes 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m Muntatge de torreta TALLY T-4 i connexió als serveis d'aigua i BT. No inclou suministre de torreta. Inclou la resta
d'elements necesaris per a la posta en funcionament.

2 EFB3SG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ud

C#*D#*E#*F#2 connexio 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
SENYALITZACIÓ I PINTURACAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1 FBB2SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 senyal P1 ceda 4,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 senyal R2 prohib aparcar 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 senyal R3 stop 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 senyal S4 viananats 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 senyal S5 minusvalid 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 senyal S6 carga electrica 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Suport rodó de tub d'acer galvanitzat de diametre 90mm amb suports de 80x40x2mm, col·locat sobre fonament de formigó
amb un encastament de 50cm

2 FBBZSG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyals 17,000 3,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

u Mirall de seguretat convexe per a tràfic homologat, circular per a exterior S21 de 85cm de Diametre. Inclou tots els
elements necessaris per a la seva fixació i subjecció. 

3 FBB2SG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 mirall 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
SENYALITZACIÓ I PINTURACAPÍTOL 05
PINTURATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1 FBA16111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 pintat discontinuo de vial long 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#3 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 89,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

2 FBA1F111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 pintura continua longit. vial 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 dret 128,000 128,000

C#*D#*E#*F#4 esquerra 130,000 130,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 pintura continua longit. moll 175,000 175,000

C#*D#*E#*F#6 zona no aparcar en aparcament 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#7 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#8 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 508,700

m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina
d'accionament manual

3 FBA21011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 pintat transversal continu 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#9 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#10 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

4 FBA1E111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ZONA APARCAMENT ml ud

C#*D#*E#*F#2 linea divisoria aparcament 5,800 251,000 1.455,800

C#*D#*E#*F#3 linea divisoria aparcament transv. 165,000 165,000

C#*D#*E#*F#4 aparcament motos triangle 40,800 40,800

C#*D#*E#*F#5 aparcament motos plaçes 2,000 22,000 44,000

C#*D#*E#*F#6 zona exposició 70,000 70,000

T8 ZONA MOLL APARCAMENT PARAL ML UD

C#*D#*E#*F#9 dividoria aparcament 2,500 42,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 1.880,600

m2 Pintat sobre paviment superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, inclos pintat de senyals de ceda, stops, fletxes de direcció, pas de vianants, etc... segons dimensions
homologades

5 FBA31111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PINTURA SIMBOLS BLANCA b h ud

C#*D#*E#*F#2 flecha direcció recta 0,500 2,500 25,000 31,250

C#*D#*E#*F#3 flecha direccio recta o gir 0,950 2,800 7,000 18,620

C#*D#*E#*F#4 STOP 1,200 2,000 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#5 simbol ceda 0,800 2,000 3,000 4,800

EUR
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C#*D#*E#*F#6 MOTOS 2,500 1,200 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 minusvalid 1,500 1,500 8,000 18,000

T8 TRAMAS AREA %

C#*D#*E#*F#9 TRAMA NO APARCAR 63,000 0,300 18,900

TOTAL AMIDAMENT 102,370

m2 Pintat superficial de color per a senyalització de places adaptades i càrrega electrica, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou pintat de SIMBOLOGIA adaptat/carrega homologat

6 FBA3SG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PINTURA COLOR PLACES m2 ud

C#*D#*E#*F#2 Minusvalids color blau 16,750 8,000 134,000

C#*D#*E#*F#3 Carga electrica color verd 12,500 6,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 209,000

m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

7 FBA6U130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pas vianants/sortida vehicles 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06
PARTERRES I VEGETACIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

1 FR3P2211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area prof 20-25cm

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 26,070 0,200 5,214

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 32,370 0,200 6,474

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 41,200 0,200 8,240

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 12,200 0,200 2,440

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 127,320 0,200 25,464

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 60,830 0,200 12,166

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 87,600 0,200 17,520

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 39,140 0,200 7,828

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 129,230 0,200 25,846

TOTAL AMIDAMENT 111,192

m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals2 FR3PE254

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 area prof

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 26,070 0,050 1,304

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 32,370 0,050 1,619

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 41,200 0,050 2,060

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 12,200 0,050 0,610

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 127,320 0,050 6,366

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 60,830 0,050 3,042

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 87,600 0,050 4,380

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 39,140 0,050 1,957

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 129,230 0,050 6,462

TOTAL AMIDAMENT 27,800

u Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm
superior al del tronc

3 FR48G82U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 palmeres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de
200x200x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

4 FR652592

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 palmeres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

5 FR444228

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 melia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg

6 FR614231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 melia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

7 FR6B1152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 rosmarinus 369,000 369,000

C#*D#*E#*F#2 ostesopermum 532,000 532,000

C#*D#*E#*F#3 lavandula o liriope 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 pennisetum 705,000 705,000

C#*D#*E#*F#5 cistus 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 1.745,000

u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l8 FR4BHB31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm39 FR4H34F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 sup ut/m2

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 8,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 16,000 3,000 48,000

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 19,000 3,000 57,000

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 26,000 3,000 78,000

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 0,000 3,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 369,000

u Subministrament d'Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 l10 FR4FM611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 sup ut/m2

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 0,000 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 0,000 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 0,000 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 0,000 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 35,000 4,000 140,000

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 20,000 4,000 80,000

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 32,000 4,000 128,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

u Subministrament de Pennisetum alopecuroides en contenidor de 3 l11 FR4ESG01

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 sup ut/m2

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 8,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 13,000 3,000 39,000

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 108,000 3,000 324,000

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 31,000 3,000 93,000

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 26,000 3,000 78,000

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 0,000 3,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 705,000

u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l12 FR496231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 sup ut/m2

C#*D#*E#*F#2 parterre 1 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 parterre 2 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 parterre 3 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 parterre 4 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 parterre 5 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 parterre 6 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 parterre 7 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#9 parterre 8 0,000 3,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 parterre lineal 65,000 3,000 195,000

TOTAL AMIDAMENT 195,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06
MOBILIARI URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de contenció de vehicles tipus tubular de 280mm de diàmetre d'acer S355JR, gruix de xapa 8mm, recta o corba,
ancorada a estructura, amb postes tubulars d'alçada 40cm i de secció tubular circular 100mm de diàmetre i gruix de xapa
de 8mm cada 1,5 metres amb pletina d'ancoratge 200x200x10mm i 4perns de mètrica 20mm i profunditat de 40cm, pintada
amb dues capes d'imprimació antioxidant (160 micres de pel·lícula seca) i dues capes d'acabat d'esmalt de poliuretà (100
micres de pel·lícula seca) color RAL 3003, i amb els elements auxiliars, tot inclòs.

1 FB2ASG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml ud

C#*D#*E#*F#2 perfil rodo zona aparcament 22,850 22,850

C#*D#*E#*F#3 3,850 3,850

C#*D#*E#*F#4 22,450 22,450

C#*D#*E#*F#5 5,500 5,500

EUR
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C#*D#*E#*F#6 14,650 14,650

C#*D#*E#*F#7 5,800 6,000 34,800

C#*D#*E#*F#8 perfil rodo juliett 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 106,100

u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm
de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

2 FQ42F025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 moll juliette 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#2 parterres accés parking peatonl 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 embut a final vial 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 77,000

m Porta reixat d'acer galvanitzat d'una fulla corredera de dimensions 200x200cm per a pas de vianants, amb perfils
rectangulars + tram de reixat de 150x200cm. Obertura manual. Inclou frontisses i ancoratges metàlics, ferraments de
seguretat i tancament, i tots els elements i accessoris per a la seva col·locació. Unitat completament acabada i montada.

3 FB2ASG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ud

C#*D#*E#*F#2 porta peatonal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Muntatge de protecció existent per a bàculs d'enllumenat. Inclou pintat i reinstal·lació d'aquests. 4 FB1613S1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 baculs zona parking 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó

5 FQ213112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 papereres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 07
SEGURETAT I SALUT / CONTROL DE QUALITATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

P.A Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat1 PPA000CQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

P.A Partida alçada a justificar per la Seguretat i Saluto l'obra, en base a l'Estudi i el pla de Seguretat i salut2 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  0OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 07
GESTIO DE RESIDUSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

P.A Despeses corresponents al Cost de la gestió dels residus, segons fitxa justificativa, en compliment del Decret 210/2018
Gestió de Residus.

1 PPA000GR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gestió de rewsidus d'obra nova 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€162,79m313512H30 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€12,51m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a la seva posterior
reutilització

P- 2

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€1,67m3E225SG01 Reblert de rasa o pou amb terres procedents de la mateixa excavació, en tongades de 25 cm com
a màxim

P- 3

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€24,82uED1V1121 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

P- 4

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€20,24mEFB3SG01 Substitució de Tub d'aigua existent per a nou tub de polietilè per a aigua e designació PE 80 de 63
mm de diàmetre nominal exterior col·locat al fons de la rasa. Inclou tall de suministre i reconnexió
de tub a la xarxa existent i subministres a les torretes.

P- 5

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€85,00mEFB3SG02 Muntatge de torreta TALLY T-4 i connexió als serveis d'aigua i BT. No inclou suministre de torreta.
Inclou la resta d'elements necesaris per a la posta en funcionament.

P- 6

(VUITANTA-CINC EUROS)

€1.340,00uESG00002 Torreta d'aigua per a embarcacions tipus TALLY T-4 d'alumini anoditzat amb estructura autoportant
de 1,06m d'alçada. Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII + T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID 32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio

P- 7

(MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

€5,46mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 8

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,52m2F219SG02 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombratge de la superfície fresada amb
barredora mecànica. El preu no inclou la demolició de la base suport.

P- 9

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€3,94uF21BSG02 Demolició de peça prefabricada de seguretat vial rígida de formigó de dimensions de 50x20x8cm,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 10

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,52mF21DSG01 Extracció de tub de conducte d'aigua de diametre 63mm de coure, inclou tancament del
subministre en els punts de tall del tram afectat. Inclou desmuntatge, tall i càrrega.

P- 11

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€128,95uF21HSG01 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. El desmuntatge i enderroc es realitzarà amb la previsió de mantenir les linies
electriques existents per al seu aprofitament.

P- 12

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€9,07uF21HSG02 Desmuntatge de senyalització de caixer existent per a la seva posterior reutilitzacióP- 13
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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€10,38uF21HSG03 Desmuntatge d'element de protecció metàl·lic de tubs metàl·lics de fanals i senyals, 60% per a la
seva posterior reutilització amb nova capa de pintura antioxidant i 40% sobre càrrega a contenidor.

P- 14

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,75uF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

P- 15

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€7,75uF21QSG01 Retirada de pilona de plastic per a transit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 16

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€10,50uF21QSG02 Retirada de torreta d'aigua/electricitat, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. L'enderroc es realizarà sense fer malbé la instal·lació existent d'electricitat per
a reconnectar noves torretes. La instal·lació d'aigua es realitzarà nova.

P- 17

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€9,08m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 18

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€10,99m3F222162A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 19

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€20,66m3F2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a la seva posterior
reutilització

P- 20

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€5,06m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 21
(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€95,94m3F9365B11 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 22

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€26,51mF961SG01 Vorada recta de formigó tipus jardineria modelo BREINCO TJ15x30cm o similar, de forma recta,
amb un cantell amb forma arrodonida, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada, inclou encofrat a
una cara

P- 23

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€38,25mF96ASG01 Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció amb plec superior en mitja canya d'acer corten
e=10mm desenvolupament=300mm, massissat de formigó HM-20 amb encofrat a una cara i perns
de 20cm ø10 ancorats cada 50cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part
proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del llit de formigó, encofrat a una cara, taladre en
base i fixació. UNITAT D'OBRA TOTALMENT EXECUTADA I ACABADA

P- 24

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€95,25tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 25

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€30,00m2F9H1SG04 Paviment asfàltic imprès tipus Sorigué o similar d'imitació a llambordins amb acabat de color
FIRBOND-U a triar per la df antidessllissant format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de mescla
bituminosa en calent tipus AC8 surf PMB 45/80-65D

P- 26

(TRENTA EUROS)

€3,90m2F9H3B55A Asfaltat de rasa amb paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit
BBTM de temperatura baixa, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 27

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€0,27m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5
kg/m2

P- 28

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€32,00uFB1613S1 Muntatge de protecció existent per a bàculs d'enllumenat. Inclou pintat i reinstal·lació d'aquests. P- 29
(TRENTA-DOS EUROS)

€97,96mFB2ASG01 Barrera de contenció de vehicles tipus tubular de 280mm de diàmetre d'acer S355JR, gruix de xapa
8mm, recta o corba, ancorada a estructura, amb postes tubulars d'alçada 40cm i de secció tubular
circular 100mm de diàmetre i gruix de xapa de 8mm cada 1,5 metres amb pletina d'ancoratge
200x200x10mm i 4perns de mètrica 20mm i profunditat de 40cm, pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant (160 micres de pel·lícula seca) i dues capes d'acabat d'esmalt de poliuretà
(100 micres de pel·lícula seca) color RAL 3003, i amb els elements auxiliars, tot inclòs.

P- 30

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€1.200,00mFB2ASG02 Porta reixat d'acer galvanitzat d'una fulla corredera de dimensions 200x200cm per a pas de
vianants, amb perfils rectangulars + tram de reixat de 150x200cm. Obertura manual. Inclou
frontisses i ancoratges metàlics, ferraments de seguretat i tancament, i tots els elements i
accessoris per a la seva col·locació. Unitat completament acabada i montada.

P- 31

(MIL DOS-CENTS EUROS)

€0,94mFBA16111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 32

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,05mFBA1E111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 33

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€1,55mFBA1F111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 34

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,87mFBA21011 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 30 cm d'amplària, amb pintura
acrílica, amb màquina d'accionament manual

P- 35

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€10,98m2FBA31111 Pintat sobre paviment superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual, inclos pintat de senyals de ceda, stops, fletxes de direcció, pas de
vianants, etc... segons dimensions homologades

P- 36

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€10,98m2FBA3SG01 Pintat superficial de color per a senyalització de places adaptades i càrrega electrica, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou pintat de SIMBOLOGIA
adaptat/carrega homologat

P- 37

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€170,14mFBA6U130 Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària,
amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

P- 38

(CENT SETANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€144,67uFBB2SG01 Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 39

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€105,00uFBB2SG02 Mirall de seguretat convexe per a tràfic homologat, circular per a exterior S21 de 85cm de Diametre.
Inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació i subjecció. 

P- 40

(CENT CINC EUROS)

€28,49mFBBZSG01 Suport rodó de tub d'acer galvanitzat de diametre 90mm amb suports de 80x40x2mm, col·locat
sobre fonament de formigó amb un encastament de 50cm

P- 41

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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€32,00uFD5PSG01 Adequació d'arqueta de registre o pericó, inclós tapa quadrada, rodona o rectangular amb reposició
de marc i tapa de fundició, posada a cota de la nova rasant, inclús reparació i enfoscat de parets
interiors si es necessari. Unitat totalment terminada.

P- 42

(TRENTA-DOS EUROS)

€34,00uFD5PSG02 Adequació d'embornal amb reposició de marc i tapa de fundició, posada a cota de la nova rasant,
inclús reparació si es necessari Unitat totalment acabada.

P- 43

(TRENTA-QUATRE EUROS)

€258,43uFDK254F3 Perico de registre de 40x40x60, amb marc i tapa de fundició C-250 per a pas de vehicles sobre
pàrquing, inclou torpedo d'empalme interior per a línies existents amb resina i prova de continuitat.

P- 44

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€82,34uFDK282CA Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 45

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€129,54uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 46

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€643,00PAFDK2SG02 Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb vàlvula de
desgüas amb el clavegueram existent i connexió amb xarxa de subministre d'aigua existent. tot
inclòs

P- 47

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

€49,99uFDKZH9B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 48

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€112,76uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 49

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€4,44mFFB25455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 50

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,95mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 51

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€8,66mFFB28455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 52

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€14,29mFFB2A255 Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 53

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€106,01uFG1B0152 Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, muntat superficialmentP- 54
(CENT SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€2,36mFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, 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

P- 55

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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€3,56mFG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 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

P- 56

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€2,30mFG312534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 57

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€6,06mFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 58

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€6,93mFG319194 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 59

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€394,02uFG31S000 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRA de Desplaçament de linia electrica d'enllumenat,
per a nova ubcació de bàculs, a una distancia de màxim 20m. Inclou connexxió a la linea existent, i
extensió de linia fins a connexió a nou bàcul. Inclou connexió a linea, corrugat i cablejat fins anova
ubicació. Pericó en partida independent. UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I EXECUTADA

P- 60

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€1.575,73uFHM1SG01 Subministrament i muntatge de columna tipus PRIM de 12m d'alçada amb aro de reforç i carteles,
pintura antipixants a dues capes (tipus RILSAN o similar). Inclou nivellat i suports per a convertir la
suportació de 360º en intervals de 30º d'orientació plana., col·locada sobre dau de formigó

P- 61

(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€370,21uFHQ2SG01 Subministre, connexió i instal·lació de projector per a exterior tipus LED PROM de 120W de
LEDINBOX o similar, per a il·luminació de palmeres, col·locada a terra, up-light. Posició i orientació
a definir en obra.

P- 62

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€370,21uFHQ6SG02 Subministrament i muntatge de projector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a 120W de
potència, amb orientació plana i corba assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic per
aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació,
muntada a base de columna.

P- 63

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€186,99uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 64

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€24,31uFJS41611 Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada

P- 65

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€3,38mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 66

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€95,06uFJSA4281 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 67

(NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€111,77uFJSB1311 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

P- 68

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€128,66uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 69

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€76,03uFQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

P- 70

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€57,54m3FR3P2211 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 71

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€119,63m3FR3PE254 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manualsP- 72
(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€38,45uFR444228 Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

P- 73

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€580,00uFR48G82U Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm, amb pa de terra amb
un diàmetre 40 cm superior al del tronc

P- 74

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

€4,02uFR496231 Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 lP- 75
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€3,53uFR4BHB31 Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 lP- 76
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,89uFR4ESG01 Subministrament de Pennisetum alopecuroides en contenidor de 3 lP- 77
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€1,42uFR4FM611 Subministrament d'Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 lP- 78
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€0,48uFR4H34F1 Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3P- 79
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€74,96uFR614231 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 80

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€377,32uFR652592 Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot
de plantació de 200x200x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 81

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€0,65uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 82

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€13,05m2K214SG01 Enderroc de llosa de formigó de gruix fins a 20cm amb capa d'asfalt superficial de gruix fins a
10cm, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 83

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€6,13m2K2194A11 Enderroc i arrencada de paviment asfàltic en zones puntuals, i lineals per a rases, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 84

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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€35,96uK21ASG01 Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica peatonal exterior de malla rigida d'acer galvanitzat
de 1m. amplada i 2m. d'alçada, i tram fixe de vallat del mateix tipus, de 2m. de llarg i 2m. d'alçada,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 85

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€2.100,00P.APPA000CQ Partida alçada a justificar pel Control de QualitatP- 86
(DOS MIL  CENT EUROS)

€3.655,00P.APPA000GR Despeses corresponents al Cost de la gestió dels residus, segons fitxa justificativa, en compliment
del Decret 210/2018 Gestió de Residus.

P- 87

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

€1.850,00P.APPA000SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Saluto l'obra, en base a l'Estudi i el pla de Seguretat i
salut

P- 88

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
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m313512H30 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1  €162,79

Altres conceptes 162,79 €

m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora per a la seva posterior reutilització

P- 2  €12,51

Altres conceptes 12,51 €

m3E225SG01 Reblert de rasa o pou amb terres procedents de la mateixa excavació, en
tongades de 25 cm com a màxim

P- 3  €1,67

Altres conceptes 1,67 €

uED1V1121 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire
de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a
l'adaptador fixat al tub

P- 4  €24,82

BD1V1121 Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux
d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió
roscada

€20,61000

Altres conceptes 4,21 €

mEFB3SG01 Substitució de Tub d'aigua existent per a nou tub de polietilè per a aigua e
designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior col·locat al fons de
la rasa. Inclou tall de suministre i reconnexió de tub a la xarxa existent i
subministres a les torretes.

P- 5  €20,24

BFB39300 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2

€2,53980

BFWB3932 Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

€10,65300

BFYB3932 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
per a soldar

€0,36000

Altres conceptes 6,69 €

mEFB3SG02 Muntatge de torreta TALLY T-4 i connexió als serveis d'aigua i BT. No inclou
suministre de torreta. Inclou la resta d'elements necesaris per a la posta en
funcionament.

P- 6  €85,00

Sense descomposició 85,00 €

uESG00002 Torreta d'aigua per a embarcacions tipus TALLY T-4 d'alumini anoditzat amb
estructura autoportant de 1,06m d'alçada. Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII + T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID 32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio

P- 7  €1.340,00

Sense descomposició 1.340,00 €

mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 8  €5,46

Altres conceptes 5,46 €

m2F219SG02 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, en roderes i
zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb
banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombratge de la superfície fresada amb barredora
mecànica. El preu no inclou la demolició de la base suport.

P- 9  €3,52

Altres conceptes 3,52 €
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uF21BSG02 Demolició de peça prefabricada de seguretat vial rígida de formigó de
dimensions de 50x20x8cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 10  €3,94

Altres conceptes 3,94 €

mF21DSG01 Extracció de tub de conducte d'aigua de diametre 63mm de coure, inclou
tancament del subministre en els punts de tall del tram afectat. Inclou
desmuntatge, tall i càrrega.

P- 11  €1,52

Altres conceptes 1,52 €

uF21HSG01 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. El desmuntatge i enderroc es realitzarà amb la previsió de
mantenir les linies electriques existents per al seu aprofitament.

P- 12  €128,95

Altres conceptes 128,95 €

uF21HSG02 Desmuntatge de senyalització de caixer existent per a la seva posterior
reutilització

P- 13  €9,07

Altres conceptes 9,07 €

uF21HSG03 Desmuntatge d'element de protecció metàl·lic de tubs metàl·lics de fanals i
senyals, 60% per a la seva posterior reutilització amb nova capa de pintura
antioxidant i 40% sobre càrrega a contenidor.

P- 14  €10,38

Altres conceptes 10,38 €

uF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 15  €7,75

Altres conceptes 7,75 €

uF21QSG01 Retirada de pilona de plastic per a transit, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 16  €7,75

Altres conceptes 7,75 €

uF21QSG02 Retirada de torreta d'aigua/electricitat, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'enderroc es realizarà sense
fer malbé la instal·lació existent d'electricitat per a reconnectar noves torretes.
La instal·lació d'aigua es realitzarà nova.

P- 17  €10,50

Altres conceptes 10,50 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 18  €9,08

Altres conceptes 9,08 €

m3F222162A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 19  €10,99

Altres conceptes 10,99 €

m3F2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora per a la seva posterior reutilització

P- 20  €20,66

Altres conceptes 20,66 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 21  €5,06

Altres conceptes 5,06 €
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m3F9365B11 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 22  €95,94

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€79,82100

Altres conceptes 16,12 €

mF961SG01 Vorada recta de formigó tipus jardineria modelo BREINCO TJ15x30cm o
similar, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada, inclou encofrat a una cara

P- 23  €26,51

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€3,43209

B96511C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 30x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

€5,45400

Altres conceptes 17,62 €

mF96ASG01 Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció amb plec superior en mitja
canya d'acer corten e=10mm desenvolupament=300mm, massissat de
formigó HM-20 amb encofrat a una cara i perns de 20cm ø10 ancorats cada
50cm, ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part
proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del llit de formigó, encofrat a una
cara, taladre en base i fixació. UNITAT D'OBRA TOTALMENT EXECUTADA I
ACABADA

P- 24  €38,25

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€3,26520

B96ASG01 Vorada de chapa plegada d'acer corten de 300mm d'alçada i 5mm de gruix
de longitud amb l'extrem corbat amb un ample de 14mm

€27,00000

Altres conceptes 7,98 €

tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 25  €95,25

B9H11231 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€88,00000

Altres conceptes 7,25 €

m2F9H1SG04 Paviment asfàltic imprès tipus Sorigué o similar d'imitació a llambordins amb
acabat de color FIRBOND-U a triar per la df antidessllissant format per: capa
de trànsit de 4 cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC8 surf
PMB 45/80-65D

P- 26  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

m2F9H3B55A Asfaltat de rasa amb paviment de mescla bituminosa discontínua en calent,
per a capes de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

P- 27  €3,90

B9H3B55A Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de
temperatura baixa, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i
granulat granític

€3,58938

Altres conceptes 0,31 €

m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

P- 28  €0,27

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€0,16500

Altres conceptes 0,11 €

uFB1613S1 Muntatge de protecció existent per a bàculs d'enllumenat. Inclou pintat i
reinstal·lació d'aquests. 

P- 29  €32,00
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Sense descomposició 32,00 €

mFB2ASG01 Barrera de contenció de vehicles tipus tubular de 280mm de diàmetre d'acer
S355JR, gruix de xapa 8mm, recta o corba, ancorada a estructura, amb
postes tubulars d'alçada 40cm i de secció tubular circular 100mm de diàmetre
i gruix de xapa de 8mm cada 1,5 metres amb pletina d'ancoratge
200x200x10mm i 4perns de mètrica 20mm i profunditat de 40cm, pintada amb
dues capes d'imprimació antioxidant (160 micres de pel·lícula seca) i dues
capes d'acabat d'esmalt de poliuretà (100 micres de pel·lícula seca) color RAL
3003, i amb els elements auxiliars, tot inclòs.

P- 30  €97,96

BBM2AA00 Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135121

€22,87000

BBMZ2310 Suport tubular d'acer galvanitzat, de 400 mm i 100 mm de dimaetre, per a
barrera de seguretat tipus rodó, segons UNE 135123

€36,64000

BBMZC010 Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues
cares

€0,44000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles €9,25000
BBMZS120 Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE

135122
€9,12000

BBMZT110 Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica,
segons UNE 135123

€5,66000

Altres conceptes 13,98 €

mFB2ASG02 Porta reixat d'acer galvanitzat d'una fulla corredera de dimensions 200x200cm
per a pas de vianants, amb perfils rectangulars + tram de reixat de
150x200cm. Obertura manual. Inclou frontisses i ancoratges metàlics,
ferraments de seguretat i tancament, i tots els elements i accessoris per a la
seva col·locació. Unitat completament acabada i montada.

P- 31  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

mFBA16111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 32  €0,94

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €0,19855
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,10682

Altres conceptes 0,63 €

mFBA1E111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

P- 33  €1,05

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €0,39709
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,21364

Altres conceptes 0,44 €

mFBA1F111 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

P- 34  €1,55

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €0,59618
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,32002

Altres conceptes 0,63 €

mFBA21011 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina d'accionament manual

P- 35  €1,87

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €1,05928
Altres conceptes 0,81 €

m2FBA31111 Pintat sobre paviment superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclos pintat de senyals de
ceda, stops, fletxes de direcció, pas de vianants, etc... segons dimensions
homologades

P- 36  €10,98

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €3,97310
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BBA1M000 Microesferes de vidre €2,13466

Altres conceptes 4,87 €

m2FBA3SG01 Pintat superficial de color per a senyalització de places adaptades i càrrega
electrica, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, inclou pintat de SIMBOLOGIA adaptat/carrega
homologat

P- 37  €10,98

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca €3,97310
BBA1M000 Microesferes de vidre €2,13466

Altres conceptes 4,87 €

mFBA6U130 Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada
al paviment

P- 38  €170,14

BBMAU130 Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixacions al paviment

€138,76000

Altres conceptes 31,38 €

uFBB2SG01 Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

P- 39  €144,67

BBM1BGB2 Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 55x70 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

€132,19000

Altres conceptes 12,48 €

uFBB2SG02 Mirall de seguretat convexe per a tràfic homologat, circular per a exterior S21
de 85cm de Diametre. Inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació
i subjecció. 

P- 40  €105,00

Sense descomposició 105,00 €

mFBBZSG01 Suport rodó de tub d'acer galvanitzat de diametre 90mm amb suports de
80x40x2mm, col·locat sobre fonament de formigó amb un encastament de
50cm

P- 41  €28,49

BBMZ1A20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 90 mm diametre, per a senyalització
vertical

€23,28000

Altres conceptes 5,21 €

uFD5PSG01 Adequació d'arqueta de registre o pericó, inclós tapa quadrada, rodona o
rectangular amb reposició de marc i tapa de fundició, posada a cota de la
nova rasant, inclús reparació i enfoscat de parets interiors si es necessari.
Unitat totalment terminada.

P- 42  €32,00

Sense descomposició 32,00 €

uFD5PSG02 Adequació d'embornal amb reposició de marc i tapa de fundició, posada a
cota de la nova rasant, inclús reparació si es necessari Unitat totalment
acabada.

P- 43  €34,00

Sense descomposició 34,00 €

uFDK254F3 Perico de registre de 40x40x60, amb marc i tapa de fundició C-250 per a pas
de vehicles sobre pàrquing, inclou torpedo d'empalme interior per a línies
existents amb resina i prova de continuitat.

P- 44  €258,43

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,27328
B064300C 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
€9,98316

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

€1,32924

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€1,76022

BDDZADD0 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

€211,85000
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Altres conceptes 33,23 €

uFDK282CA Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 45  €82,34

B0111000 Aigua €0,00212
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32294

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€9,11915

Altres conceptes 72,90 €

uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 46  €129,54

B0111000 Aigua €0,00424
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,42386

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€13,77548

Altres conceptes 115,34 €

PAFDK2SG02 Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels pericons amb
vàlvula de
desgüas amb el clavegueram existent i connexió amb xarxa de subministre
d'aigua existent. tot inclòs

P- 47  €643,00

Sense descomposició 643,00 €

uFDKZH9B4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 48  €49,99

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,10083

BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€31,25000

Altres conceptes 18,64 €

uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 49  €112,76

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,16700

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€88,63000

Altres conceptes 23,96 €

mFFB25455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 50  €4,44

BFB25400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,34680

BFWB2505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€0,69600

BFYB2505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,05000

Altres conceptes 3,35 €
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mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 51  €6,95

BFB27400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,85680

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€1,49100

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,14000

Altres conceptes 4,46 €

mFFB28455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 52  €8,66

BFB28400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

€1,33620

BFWB2805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€2,09400

BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,21000

Altres conceptes 5,02 €

mFFB2A255 Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 4 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 53  €14,29

BFB2A200 Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 4
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

€1,55040

BFWB2A05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€6,08700

BFYB2A05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,52000

Altres conceptes 6,13 €

uFG1B0152 Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, muntat
superficialment

P- 54  €106,01

BG1B0150 Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa €87,23000
BGW1B000 Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster €4,85000

Altres conceptes 13,93 €

mFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, 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

P- 55  €2,36

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,09140

Altres conceptes 1,27 €

mFG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 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

P- 56  €3,56

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 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

€2,06040

Altres conceptes 1,50 €
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mFG312534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 57  €2,30

BG312530 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€1,46880

Altres conceptes 0,83 €

mFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 58  €6,06

BG312550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€3,83520

Altres conceptes 2,22 €

mFG319194 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 59  €6,93

BG319190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€3,30480

Altres conceptes 3,63 €

uFG31S000 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRA de Desplaçament de linia
electrica d'enllumenat, per a nova ubcació de bàculs, a una distancia de
màxim 20m. Inclou connexxió a la linea existent, i extensió de linia fins a
connexió a nou bàcul. Inclou connexió a linea, corrugat i cablejat fins anova
ubicació. Pericó en partida independent. UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I EXECUTADA

P- 60  €394,02

BG319190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€64,80000

Altres conceptes 329,22 €

uFHM1SG01 Subministrament i muntatge de columna tipus PRIM de 12m d'alçada amb aro
de reforç i carteles, pintura antipixants a dues capes (tipus RILSAN o similar).
Inclou nivellat i suports per a convertir la suportació de 360º en intervals de
30º d'orientació plana., col·locada sobre dau de formigó

P- 61  €1.575,73

B064500C 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

€47,02698

BHM11N22 Columna de planxa d'acer estructural tub.TIPUS PRIM, de forma
troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament amb platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

€1.242,64500

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €50,86000
Altres conceptes 235,20 €

uFHQ2SG01 Subministre, connexió i instal·lació de projector per a exterior tipus LED
PROM de 120W de LEDINBOX o similar, per a il·luminació de palmeres,
col·locada a terra, up-light. Posició i orientació a definir en obra.

P- 62  €370,21

BHQ62SG1 projector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a 120W de potència,
amb orientació plana i corba assimetrica extensiva (obligatori fer estudi
lumínic per aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i instal·lació
elèctrica fins a caixa de derivació, muntada a base de columna. Inclosa part
proporcional d'accesoris

€368,30000

Altres conceptes 1,91 €

uFHQ6SG02 Subministrament i muntatge de projector, tipus PROM de Ledinbox o similar
de fins a 120W de potència, amb orientació plana i corba assimetrica
extensiva (obligatori fer estudi lumínic per aprovar prèviament), IP-65,IK-10.
Inlcou cablejat i instal·lació elèctrica fins a caixa de derivació, muntada a base
de columna.

P- 63  €370,21
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BHQ62SG1 projector, tipus PROM de Ledinbox o similar de fins a 120W de potència,

amb orientació plana i corba assimetrica extensiva (obligatori fer estudi
lumínic per aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i instal·lació
elèctrica fins a caixa de derivació, muntada a base de columna. Inclosa part
proporcional d'accesoris

€368,30000

Altres conceptes 1,91 €

uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

P- 64  €186,99

BJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM

€114,81000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada €29,31000
Altres conceptes 42,87 €

uFJS41611 Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi
de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de
pressió connectat a la xarxa amb unió articulada

P- 65  €24,31

BJS41610 Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi
de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de
pressió

€3,18000

BJSW1110 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ €4,40000
Altres conceptes 16,73 €

mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 66  €3,38

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,03000

BJS51630 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

€1,43850

Altres conceptes 1,91 €

uFJSA4281 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no
centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

P- 67  €95,06

BJSA4280 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i
no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions

€61,75000

Altres conceptes 33,31 €

uFJSB1311 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

P- 68  €111,77

BJSB1310 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

€77,61000

BJSWE300 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 €4,18000
Altres conceptes 29,98 €

uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 69  €128,66

BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5
mm

€89,89000

Altres conceptes 38,77 €
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uFQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

P- 70  €76,03

BQ42F025 Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

€24,31000

Altres conceptes 51,72 €

m3FR3P2211 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 71  €57,54

BR3P2210 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

€49,93065

Altres conceptes 7,61 €

m3FR3PE254 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 72  €119,63

BR3PE250 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 €58,29300
Altres conceptes 61,34 €

uFR444228 Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules
NTJ

P- 73  €38,45

BR444228 Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

€38,45000

Altres conceptes 0,00 €

uFR48G82U Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 450 cm,
amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc

P- 74  €580,00

BR48G82U Washingtonia robusta de 400 a 450 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra
amb un diàmetre 40 cm superior al del tronc

€580,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR496231 Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 lP- 75  €4,02

BR496231 Agapanthus africanusen contenidor de 3 l €4,02000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4BHB31 Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 lP- 76  €3,53

BR4BHB31 Cistus salviifolius en contenidor de 3 l €3,53000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4ESG01 Subministrament de Pennisetum alopecuroides en contenidor de 3 lP- 77  €0,89

Sense descomposició 0,89 €

uFR4FM611 Subministrament d'Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 lP- 78  €1,42

BR4FM611 Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 l €1,42000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4H34F1 Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3P- 79  €0,48

BR4H34F1 Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3 €0,48000
Altres conceptes 0,00 €

uFR614231 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 80  €74,96

B0111000 Aigua €0,21709
Altres conceptes 74,74 €
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uFR652592 Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m d'alçària
d'estípit, excavació de clot de plantació de 200x200x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 81  €377,32

B0111000 Aigua €1,69600
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm €40,66000
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
€14,65920

Altres conceptes 320,30 €

uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 82  €0,65

B0111000 Aigua €0,01060
Altres conceptes 0,64 €

m2K214SG01 Enderroc de llosa de formigó de gruix fins a 20cm amb capa d'asfalt
superficial de gruix fins a 10cm, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 83  €13,05

Altres conceptes 13,05 €

m2K2194A11 Enderroc i arrencada de paviment asfàltic en zones puntuals, i lineals per a
rases, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 84  €6,13

Altres conceptes 6,13 €

uK21ASG01 Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica peatonal exterior de malla
rigida d'acer galvanitzat de 1m. amplada i 2m. d'alçada, i tram fixe de vallat
del mateix tipus, de 2m. de llarg i 2m. d'alçada, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 85  €35,96

Altres conceptes 35,96 €

P.APPA000CQ Partida alçada a justificar pel Control de QualitatP- 86  €2.100,00

Sense descomposició 2.100,00 €

P.APPA000GR Despeses corresponents al Cost de la gestió dels residus, segons fitxa
justificativa, en compliment del Decret 210/2018 Gestió de Residus.

P- 87  €3.655,00

Sense descomposició 3.655,00 €

P.APPA000SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Saluto l'obra, en base a l'Estudi i
el pla de Seguretat i salut

P- 88  €1.850,00

Sense descomposició 1.850,00 €
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13512H30 m3 Fonament de formigó armat
HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

162,79 13,948 0,751 2.270,59

E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de de
trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora per a
la seva posterior reutilització

12,51 30,712 0,132 384,21

E225SG01 m3 Reblert de rasa o pou amb
terres procedents de la mateixa
excavació, en tongades de 25 cm
com a màxim

1,67 44,536 0,023 74,38

ED1V1121 u Vàlvula equilibradora de
pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de
7,5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380,
roscada a l'adaptador fixat al
tub

24,82 2,000 0,024 49,64

EFB3SG01 m Substitució de Tub d'aigua
existent per a nou tub de
polietilè per a aigua e
designació PE 80 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior
col·locat al fons de la rasa.
Inclou tall de suministre i
reconnexió de tub a la xarxa
existent i subministres a les
torretes.

20,24 133,200 0,885 2.695,97

EFB3SG02 m Muntatge de torreta TALLY T-4 i
connexió als serveis d'aigua i
BT. No inclou suministre de
torreta. Inclou la resta
d'elements necesaris per a la
posta en funcionament.

85,00 11,000 0,316 935,00

ESG00002 u Torreta d'aigua per a
embarcacions tipus TALLY T-4
d'alumini anoditzat amb
estructura autoportant de 1,06m
d'alçada. Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII +
T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID
32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula
esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio

1.340,00 11,000 4,847 14.740,00

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

5,46 1.000,000 1,798 5.460,00

EUR
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F219SG02 m2 Fresat de paviment d'aglomerat
asfàltic de 5 cm de gruix
mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant
fresadora en fred compacta,
equipada amb banda
transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les
restes generades i posterior
escombratge de la superfície
fresada amb barredora mecànica.
El preu no inclou la demolició
de la base suport.

3,52 946,710 1,099 3.332,42

F21BSG02 u Demolició de peça prefabricada
de seguretat vial rígida de
formigó de dimensions de
50x20x8cm, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

3,94 288,000 0,3710 1.134,72

F21DSG01 m Extracció de tub de conducte
d'aigua de diametre 63mm de
coure, inclou tancament del
subministre en els punts de
tall del tram afectat. Inclou
desmuntatge, tall i càrrega.

1,52 146,800 0,0711 223,14

F21HSG01 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
El desmuntatge i enderroc es
realitzarà amb la previsió de
mantenir les linies electriques
existents per al seu
aprofitament.

128,95 12,000 0,5112 1.547,40

F21HSG02 u Desmuntatge de senyalització de
caixer existent per a la seva
posterior reutilització

9,07 1,000 0,0013 9,07

F21HSG03 u Desmuntatge d'element de
protecció metàl·lic de tubs
metàl·lics de fanals i senyals,
60% per a la seva posterior
reutilització amb nova capa de
pintura antioxidant i 40% sobre
càrrega a contenidor.

10,38 16,000 0,0514 166,08

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa,
enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

7,75 8,000 0,0215 62,00

F21QSG01 u Retirada de pilona de plastic
per a transit, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

7,75 7,000 0,0216 54,25

EUR
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F21QSG02 u Retirada de torreta
d'aigua/electricitat, i càrrega
manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. L'enderroc
es realizarà sense fer malbé la
instal·lació existent
d'electricitat per a
reconnectar noves torretes. La
instal·lació d'aigua es
realitzarà nova.

10,50 24,000 0,0817 252,00

F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

9,08 111,192 0,3318 1.009,62

F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
de de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

10,99 11,624 0,0419 127,75

F2225632 m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora per a
la seva posterior reutilització

20,66 24,896 0,1720 514,35

F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM

5,06 222,000 0,3721 1.123,32

F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I,
de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

95,94 86,480 2,7222 8.296,89

F961SG01 m Vorada recta de formigó tipus
jardineria modelo BREINCO
TJ15x30cm o similar, de forma
recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària i rejuntada,
inclou encofrat a una cara

26,51 308,080 2,6823 8.167,20

F96ASG01 m Xapa d'acer corten per vora de
parterre de secció amb plec
superior en mitja canya d'acer
corten e=10mm
desenvolupament=300mm,
massissat de formigó HM-20 amb
encofrat a una cara i perns de
20cm ø10 ancorats cada 50cm,
ancorat a base amb morter
epoxídic o embegut. Inclou part
proporcional d'ancoratges de la
xapa, abocat del llit de
formigó, encofrat a una cara,
taladre en base i fixació.
UNITAT D'OBRA TOTALMENT
EXECUTADA I ACABADA

38,25 358,660 4,5024 13.718,75

EUR
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F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

95,25 858,372 26,8325 81.759,93

F9H1SG04 m2 Paviment asfàltic imprès tipus
Sorigué o similar d'imitació a
llambordins amb acabat de color
FIRBOND-U a triar per la df
antidessllissant format per:
capa de trànsit de 4 cm de
gruix de mescla bituminosa en
calent tipus AC8 surf PMB
45/80-65D

30,00 1.371,900 13,5126 41.157,00

F9H3B55A m2 Asfaltat de rasa amb paviment
de mescla bituminosa
discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM de
temperatura baixa, 11B B 50/70
amb betum asfàltic de
penetració, fibres i granulat
granític, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix

3,90 12,000 0,0227 46,80

F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,27 8.104,200 0,7228 2.188,13

FB1613S1 u Muntatge de protecció existent
per a bàculs d'enllumenat.
Inclou pintat i reinstal·lació
d'aquests. 

32,00 8,000 0,0829 256,00

FB2ASG01 m Barrera de contenció de
vehicles tipus tubular de 280mm
de diàmetre d'acer S355JR,
gruix de xapa 8mm, recta o
corba, ancorada a estructura,
amb postes tubulars d'alçada
40cm i de secció tubular
circular 100mm de diàmetre i
gruix de xapa de 8mm cada 1,5
metres amb pletina d'ancoratge
200x200x10mm i 4perns de
mètrica 20mm i profunditat de
40cm, pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant (160
micres de pel·lícula seca) i
dues capes d'acabat d'esmalt de
poliuretà (100 micres de
pel·lícula seca) color RAL
3003, i amb els elements
auxiliars, tot inclòs.

97,96 106,100 3,4130 10.393,56

FB2ASG02 m Porta reixat d'acer galvanitzat
d'una fulla corredera de
dimensions 200x200cm per a pas
de vianants, amb perfils
rectangulars + tram de reixat
de 150x200cm. Obertura manual.
Inclou frontisses i ancoratges
metàlics, ferraments de
seguretat i tancament, i tots
els elements i accessoris per a
la seva col·locació. Unitat
completament acabada i montada.

1.200,00 1,000 0,3931 1.200,00

EUR
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FBA16111 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal discontínua
reflectora de 15 cm d'amplària
i 1/2 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,94 89,000 0,0332 83,66

FBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal contínua
reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1,05 1.880,600 0,6533 1.974,63

FBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una
faixa longitudinal contínua
reflectora de 15 cm d'amplària,
amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1,55 508,700 0,2634 788,49

FBA21011 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal contínua no
reflectora de 30 cm d'amplària,
amb pintura acrílica, amb
màquina d'accionament manual

1,87 49,000 0,0335 91,63

FBA31111 m2 Pintat sobre paviment
superficial reflectora, amb
pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina
d'accionament manual, inclos
pintat de senyals de ceda,
stops, fletxes de direcció, pas
de vianants, etc... segons
dimensions homologades

10,98 102,370 0,3736 1.124,02

FBA3SG01 m2 Pintat superficial de color
per a senyalització de places
adaptades i càrrega electrica,
amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual,
inclou pintat de SIMBOLOGIA
adaptat/carrega homologat

10,98 209,000 0,7537 2.294,82

FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb
lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix
i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional d'elements
terminals i fixada al paviment

170,14 14,000 0,7838 2.381,96

FBB2SG01 u Placa d'orientació o situació
per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

144,67 17,000 0,8139 2.459,39

FBB2SG02 u Mirall de seguretat convexe per
a tràfic homologat, circular
per a exterior S21 de 85cm de
Diametre. Inclou tots els
elements necessaris per a la
seva fixació i subjecció. 

105,00 1,000 0,0340 105,00

EUR
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FBBZSG01 m Suport rodó de tub d'acer
galvanitzat de diametre 90mm
amb suports de 80x40x2mm,
col·locat sobre fonament de
formigó amb un encastament de
50cm

28,49 51,000 0,4841 1.452,99

FD5PSG01 u Adequació d'arqueta de registre
o pericó, inclós tapa quadrada,
rodona o rectangular amb
reposició de marc i tapa de
fundició, posada a cota de la
nova rasant, inclús reparació i
enfoscat de parets interiors si
es necessari. Unitat totalment
terminada.

32,00 16,000 0,1742 512,00

FD5PSG02 u Adequació d'embornal amb
reposició de marc i tapa de
fundició, posada a cota de la
nova rasant, inclús reparació
si es necessari Unitat
totalment acabada.

34,00 4,000 0,0443 136,00

FDK254F3 u Perico de registre de 40x40x60,
amb marc i tapa de fundició
C-250 per a pas de vehicles
sobre pàrquing, inclou torpedo
d'empalme interior per a línies
existents amb resina i prova de
continuitat.

258,43 8,000 0,6844 2.067,44

FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

82,34 9,000 0,2445 741,06

FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

129,54 1,000 0,0446 129,54

FDK2SG02 PA Partida alçada a justificar per
realitzar les connexions dels
pericons amb vàlvula de
desgüas amb el clavegueram
existent i connexió amb xarxa
de subministre d'aigua
existent. tot inclòs

643,00 1,000 0,2147 643,00

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

49,99 9,000 0,1548 449,91

EUR
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FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

112,76 1,000 0,0449 112,76

FFB25455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

4,44 79,800 0,1250 354,31

FFB27455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

6,95 158,000 0,3651 1.098,10

FFB28455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

8,66 118,040 0,3452 1.022,23

FFB2A255 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

14,29 403,900 1,8953 5.771,73

FG1B0152 u Armari de polièster de
300x250x140 mm, amb tapa fixa,
muntat superficialment

106,01 1,000 0,0354 106,01

FG22TD1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, 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

2,36 324,000 0,2555 764,64

EUR
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FG22TK1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 110 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

3,56 300,000 0,3556 1.068,00

FG312534 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,30 324,000 0,2457 745,20

FG312554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,06 300,000 0,6058 1.818,00

FG319194 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb
coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

6,93 300,000 0,6859 2.079,00

FG31S000 u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
INTEGRA de Desplaçament de
linia electrica d'enllumenat,
per a nova ubcació de bàculs, a
una distancia de màxim 20m.
Inclou connexxió a la linea
existent, i extensió de linia
fins a connexió a nou bàcul.
Inclou connexió a linea,
corrugat i cablejat fins anova
ubicació. Pericó en partida
independent. UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I EXECUTADA

394,02 8,000 1,0360 3.152,16

FHM1SG01 u Subministrament i muntatge de
columna tipus PRIM de 12m
d'alçada amb aro de reforç i
carteles, pintura antipixants a
dues capes (tipus RILSAN o
similar). Inclou nivellat i
suports per a convertir la
suportació de 360º en intervals
de 30º d'orientació plana.,
col·locada sobre dau de formigó

1.575,73 8,000 4,1461 12.605,84

FHQ2SG01 u Subministre, connexió i
instal·lació de projector per a
exterior tipus LED PROM de 120W
de LEDINBOX o similar, per a
il·luminació de palmeres,
col·locada a terra, up-light.
Posició i orientació a definir
en obra.

370,21 3,000 0,3662 1.110,63

EUR
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FHQ6SG02 u Subministrament i muntatge de
projector, tipus PROM de
Ledinbox o similar de fins a
120W de potència, amb
orientació plana i corba
assimetrica extensiva
(obligatori fer estudi lumínic
per aprovar prèviament),
IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i
instal·lació elèctrica fins a
caixa de derivació, muntada a
base de columna.

370,21 33,000 4,0163 12.216,93

FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa,
rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa, vàlvula
de tancament amb junt EPDM i
amb petit material metàl·lic
per a connexió amb la canonada,
instal·lada

186,99 1,000 0,0664 186,99

FJS41611 u Difusor emergent amb broquet
fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de
2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, sense regulador
de pressió connectat a la xarxa
amb unió articulada

24,31 38,000 0,3065 923,78

FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig
de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats
integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

3,38 152,600 0,1766 515,79

FJSA4281 u Programador de reg amb
alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no
centralitzable, per a un nombre
màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat a la
xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als
elements gobernats, programat i
comprovat

95,06 1,000 0,0367 95,06

FJSB1311 u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, d'1´´1/2
de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10
bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

111,77 7,000 0,2668 782,39

FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de
diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada
i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada amb dau de formigó

128,66 2,000 0,0869 257,32

EUR
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FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció
antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

76,03 77,000 1,9270 5.854,31

FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

57,54 111,192 2,1071 6.397,99

FR3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals

119,63 27,800 1,0972 3.325,71

FR444228 u Subministrament de Melia
azedarach de perímetre de 12 a
14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ

38,45 1,000 0,0173 38,45

FR48G82U u Subministrament de Washingtonia
robusta d'alçària d'estípit de
400 a 450 cm, amb pa de terra
amb un diàmetre 40 cm superior
al del tronc

580,00 5,000 0,9574 2.900,00

FR496231 u Subministrament d'Agapanthus
africanusen contenidor de 3 l

4,02 195,000 0,2675 783,90

FR4BHB31 u Subministrament de Cistus
salviifolius en contenidor de 3
l

3,53 9,000 0,0176 31,77

FR4ESG01 u Subministrament de Pennisetum
alopecuroides en contenidor de
3 l

0,89 705,000 0,2177 627,45

FR4FM611 u Subministrament d'Osteospermum
ecklonis en contenidor d'1 l

1,42 400,000 0,1978 568,00

FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus
officinalis en alvèol forestal
de 200 cm3

0,48 369,000 0,0679 177,12

FR614231 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 14
a 18 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

74,96 1,000 0,0280 74,96

FR652592 u Plantació de palmàcia amb pa de
terra o contenidor, de 3 a 5 m
d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de
200x200x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

377,32 5,000 0,6281 1.886,60

EUR
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FR6B1152 u Plantació en massa de planta de
petit port en alvèol forestal,
en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %,
i amb primer reg

0,65 1.745,000 0,3782 1.134,25

K214SG01 m2 Enderroc de llosa de formigó de
gruix fins a 20cm amb capa
d'asfalt superficial de gruix
fins a 10cm, a mà i amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

13,05 0,000 0,0083 0,00

K2194A11 m2 Enderroc i arrencada de
paviment asfàltic en zones
puntuals, i lineals per a
rases, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

6,13 933,100 1,8884 5.719,90

K21ASG01 u Arrencada de full i bastiment
de porta metàl·lica peatonal
exterior de malla rigida d'acer
galvanitzat de 1m. amplada i
2m. d'alçada, i tram fixe de
vallat del mateix tipus, de 2m.
de llarg i 2m. d'alçada, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

35,96 1,000 0,0185 35,96

PPA000CQ P.A Partida alçada a justificar pel
Control de Qualitat

2.100,00 1,000 0,6986 2.100,00

PPA000GR P.A Despeses corresponents al Cost
de la gestió dels residus,
segons fitxa justificativa, en
compliment del Decret 210/2018
Gestió de Residus.

3.655,00 1,000 1,2087 3.655,00

PPA000SS P.A Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Saluto l'obra,
en base a l'Estudi i el pla de
Seguretat i salut

1.850,00 1,000 0,6188 1.850,00

TOTAL: 100,00304.733,94

EUR
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OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 15)

8,0007,75 62,00

2 F21QSG01 u Retirada de pilona de plastic per a transit, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 16)

7,0007,75 54,25

3 F21BSG02 u Demolició de peça prefabricada de seguretat vial rígida de
formigó de dimensions de 50x20x8cm, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 10)

288,0003,94 1.134,72

4 F21QSG02 u Retirada de torreta d'aigua/electricitat, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
L'enderroc es realizarà sense fer malbé la instal·lació existent
d'electricitat per a reconnectar noves torretes. La instal·lació
d'aigua es realitzarà nova. (P - 17)

24,00010,50 252,00

5 K21ASG01 u Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica peatonal exterior
de malla rigida d'acer galvanitzat de 1m. amplada i 2m. d'alçada, i
tram fixe de vallat del mateix tipus, de 2m. de llarg i 2m. d'alçada,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(P - 85)

1,00035,96 35,96

6 F21HSG01 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. El
desmuntatge i enderroc es realitzarà amb la previsió de mantenir
les linies electriques existents per al seu aprofitament. (P - 12)

12,000128,95 1.547,40

7 F21HSG02 u Desmuntatge de senyalització de caixer existent per a la seva
posterior reutilització (P - 13)

1,0009,07 9,07

8 F21HSG03 u Desmuntatge d'element de protecció metàl·lic de tubs metàl·lics
de fanals i senyals, 60% per a la seva posterior reutilització amb
nova capa de pintura antioxidant i 40% sobre càrrega a
contenidor. (P - 14)

16,00010,38 166,08

TITOL 3TOTAL 01.01.01 3.261,48

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 8)

1.000,0005,46 5.460,00

2 F219SG02 m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, en
roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombratge de la superfície fresada amb barredora mecànica. El
preu no inclou la demolició de la base suport. (P - 9)

946,7103,52 3.332,42

3 K214SG01 m2 Enderroc de llosa de formigó de gruix fins a 20cm amb capa
d'asfalt superficial de gruix fins a 10cm, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 83)

0,00013,05 0,00
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4 K2194A11 m2 Enderroc i arrencada de paviment asfàltic en zones puntuals, i
lineals per a rases, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 84)

933,1006,13 5.719,90

TITOL 3TOTAL 01.01.02 14.512,32

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 EXCAVACIÓ I RASES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 18)

111,1929,08 1.009,62

2 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 19)

11,62410,99 127,75

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora per a la seva
posterior reutilització (P - 2)

30,71212,51 384,21

4 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora per a la seva posterior
reutilització (P - 20)

24,89620,66 514,35

5 F21DSG01 m Extracció de tub de conducte d'aigua de diametre 63mm de
coure, inclou tancament del subministre en els punts de tall del
tram afectat. Inclou desmuntatge, tall i càrrega. (P - 11)

146,8001,52 223,14

TITOL 3TOTAL 01.01.03 2.259,07

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 REBLERTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225SG01 m3 Reblert de rasa o pou amb terres procedents de la mateixa
excavació, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 3)

44,5361,67 74,38

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 21)

222,0005,06 1.123,32

TITOL 3TOTAL 01.01.04 1.197,70

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 13512H30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades (P - 1)

13,948162,79 2.270,59

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.270,59

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL PAVIMENTS I VORADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F9H1SG04 m2 Paviment asfàltic imprès tipus Sorigué o similar d'imitació a
llambordins amb acabat de color FIRBOND-U a triar per la df
antidessllissant format per: capa de trànsit de 4 cm de gruix de
mescla bituminosa en calent tipus AC8 surf PMB 45/80-65D (P -
26)

1.371,90030,00 41.157,00

2 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 25)

858,37295,25 81.759,93

3 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 28)

8.104,2000,27 2.188,13

4 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

86,48095,94 8.296,89

5 F96ASG01 m Xapa d'acer corten per vora de parterre de secció amb plec
superior en mitja canya d'acer corten e=10mm
desenvolupament=300mm, massissat de formigó HM-20 amb
encofrat a una cara i perns de 20cm ø10 ancorats cada 50cm,
ancorat a base amb morter epoxídic o embegut. Inclou part
proporcional d'ancoratges de la xapa, abocat del llit de formigó,
encofrat a una cara, taladre en base i fixació. UNITAT D'OBRA
TOTALMENT EXECUTADA I ACABADA (P - 24)

358,66038,25 13.718,75

6 F961SG01 m Vorada recta de formigó tipus jardineria modelo BREINCO
TJ15x30cm o similar, de forma recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada, inclou encofrat a una cara (P - 23)

308,08026,51 8.167,20

7 F9H3B55A m2 Asfaltat de rasa amb paviment de mescla bituminosa discontínua
en calent, per a capes de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B
B 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 27)

12,0003,90 46,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 155.334,70

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04
TITOL 3 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1SG01 u Subministrament i muntatge de columna tipus PRIM de 12m
d'alçada amb aro de reforç i carteles, pintura antipixants a dues
capes (tipus RILSAN o similar). Inclou nivellat i suports per a
convertir la suportació de 360º en intervals de 30º d'orientació
plana., col·locada sobre dau de formigó (P - 61)

8,0001.575,73 12.605,84

2 FHQ6SG02 u Subministrament i muntatge de projector, tipus PROM de
Ledinbox o similar de fins a 120W de potència, amb orientació
plana i corba assimetrica extensiva (obligatori fer estudi lumínic
per aprovar prèviament), IP-65,IK-10. Inlcou cablejat i instal·lació
elèctrica fins a caixa de derivació, muntada a base de columna.
(P - 63)

33,000370,21 12.216,93

3 FDK254F3 u Perico de registre de 40x40x60, amb marc i tapa de fundició
C-250 per a pas de vehicles sobre pàrquing, inclou torpedo
d'empalme interior per a línies existents amb resina i prova de
continuitat. (P - 44)

8,000258,43 2.067,44

4 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 58)

300,0006,06 1.818,00
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5 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 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 (P - 56)

300,0003,56 1.068,00

6 FG319194 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 59)

300,0006,93 2.079,00

7 FHQ2SG01 u Subministre, connexió i instal·lació de projector per a exterior
tipus LED PROM de 120W de LEDINBOX o similar, per a
il·luminació de palmeres, col·locada a terra, up-light. Posició i
orientació a definir en obra. (P - 62)

3,000370,21 1.110,63

8 FG31S000 u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRA de Desplaçament
de linia electrica d'enllumenat, per a nova ubcació de bàculs, a
una distancia de màxim 20m. Inclou connexxió a la linea existent,
i extensió de linia fins a connexió a nou bàcul. Inclou connexió a
linea, corrugat i cablejat fins anova ubicació. Pericó en partida
independent. UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
EXECUTADA (P - 60)

8,000394,02 3.152,16

TITOL 3TOTAL 01.04.01 36.118,00

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04
TITOL 3 ADECUACIÓ ARQUETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5PSG01 u Adequació d'arqueta de registre o pericó, inclós tapa quadrada,
rodona o rectangular amb reposició de marc i tapa de fundició,
posada a cota de la nova rasant, inclús reparació i enfoscat de
parets interiors si es necessari. Unitat totalment terminada. (P -
42)

16,00032,00 512,00

2 FD5PSG02 u Adequació d'embornal amb reposició de marc i tapa de fundició,
posada a cota de la nova rasant, inclús reparació si es necessari
Unitat totalment acabada. (P - 43)

4,00034,00 136,00

TITOL 3TOTAL 01.04.02 648,00

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04
TITOL 3 AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB3SG01 m Substitució de Tub d'aigua existent per a nou tub de polietilè per a
aigua e designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior
col·locat al fons de la rasa. Inclou tall de suministre i reconnexió
de tub a la xarxa existent i subministres a les torretes. (P - 5)

133,20020,24 2.695,97

TITOL 3TOTAL 01.04.03 2.695,97

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04
TITOL 3 REG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK2SG02 PA Partida alçada a justificar per realitzar les connexions dels
pericons amb vàlvula de
desgüas amb el clavegueram existent i connexió amb xarxa de
subministre d'aigua existent. tot inclòs (P - 47)

1,000643,00 643,00
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2 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 46)

1,000129,54 129,54

3 FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 45)

9,00082,34 741,06

4 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 49)

1,000112,76 112,76

5 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 48)

9,00049,99 449,91

6 FFB2A255 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

403,90014,29 5.771,73

7 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

118,0408,66 1.022,23

8 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 50)

79,8004,44 354,31

9 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 51)

158,0006,95 1.098,10

10 FJS41611 u Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa
amb unió articulada (P - 65)

38,00024,31 923,78

11 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 68)

7,000111,77 782,39

12 FJSA4281 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 67)

1,00095,06 95,06

13 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 64)

1,000186,99 186,99

14 FG1B0152 u Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, muntat
superficialment (P - 54)

1,000106,01 106,01

15 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització

324,0002,36 764,64
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soterrada (P - 55)

16 FG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 57)

324,0002,30 745,20

17 ED1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 4)

2,00024,82 49,64

18 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(P - 66)

152,6003,38 515,79

TITOL 3TOTAL 01.04.04 14.492,14

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04
TITOL 3 TORRETES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESG00002 u Torreta d'aigua per a embarcacions tipus TALLY T-4 d'alumini
anoditzat amb estructura autoportant de 1,06m d'alçada. Inclou: 
« 2 bases CEI 309 IP67 32AII + T
« 2 RCBO (combinado) I+N 32A
« 2 contadores electricos MID 32A
« 1 interruptor general
« 1 baliza con LED
« 2 tomas de agua valvula esfera inox. .¡¨
« 2 contadores de agua
« Tallybee radio (P - 7)

11,0001.340,00 14.740,00

2 EFB3SG02 m Muntatge de torreta TALLY T-4 i connexió als serveis d'aigua i
BT. No inclou suministre de torreta. Inclou la resta d'elements
necesaris per a la posta en funcionament. (P - 6)

11,00085,00 935,00

TITOL 3TOTAL 01.04.05 15.675,00

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PINTURA05
TITOL 3 SENYALITZACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB2SG01 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 39)

17,000144,67 2.459,39

2 FBBZSG01 m Suport rodó de tub d'acer galvanitzat de diametre 90mm amb
suports de 80x40x2mm, col·locat sobre fonament de formigó amb
un encastament de 50cm (P - 41)

51,00028,49 1.452,99

3 FBB2SG02 u Mirall de seguretat convexe per a tràfic homologat, circular per a
exterior S21 de 85cm de Diametre. Inclou tots els elements
necessaris per a la seva fixació i subjecció.  (P - 40)

1,000105,00 105,00

TITOL 3TOTAL 01.05.01 4.017,38

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PINTURA05
TITOL 3 PINTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FBA16111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua
reflectora de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 32)

89,0000,94 83,66

2 FBA1F111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora
de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 34)

508,7001,55 788,49

3 FBA21011 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora
de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina
d'accionament manual (P - 35)

49,0001,87 91,63

4 FBA1E111 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 33)

1.880,6001,05 1.974,63

5 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment superficial reflectora, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual,
inclos pintat de senyals de ceda, stops, fletxes de direcció, pas de
vianants, etc... segons dimensions homologades (P - 36)

102,37010,98 1.124,02

6 FBA3SG01 m2 Pintat superficial de color per a senyalització de places
adaptades i càrrega electrica, amb pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou pintat de
SIMBOLOGIA adaptat/carrega homologat (P - 37)

209,00010,98 2.294,82

7 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de
3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixada al paviment (P - 38)

14,000170,14 2.381,96

TITOL 3TOTAL 01.05.02 8.739,21

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀ06
TITOL 3 PARTERRES I VEGETACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 71)

111,19257,54 6.397,99

2 FR3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 72)

27,800119,63 3.325,71

3 FR48G82U u Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de
400 a 450 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 40 cm superior
al del tronc (P - 74)

5,000580,00 2.900,00

4 FR652592 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 3 a 5 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 200x200x100
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió (P - 81)

5,000377,32 1.886,60

5 FR444228 u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima
27,3 cm segons fórmules NTJ (P - 73)

1,00038,45 38,45

6 FR614231 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 80)

1,00074,96 74,96

7 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb

1.745,0000,65 1.134,25

EUR
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primer reg (P - 82)

8 FR4BHB31 u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l (P -
76)

9,0003,53 31,77

9 FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de
200 cm3 (P - 79)

369,0000,48 177,12

10 FR4FM611 u Subministrament d'Osteospermum ecklonis en contenidor d'1 l (P
- 78)

400,0001,42 568,00

11 FR4ESG01 u Subministrament de Pennisetum alopecuroides en contenidor de
3 l (P - 77)

705,0000,89 627,45

12 FR496231 u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l (P -
75)

195,0004,02 783,90

TITOL 3TOTAL 01.06.01 17.946,20

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀ06
TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB2ASG01 m Barrera de contenció de vehicles tipus tubular de 280mm de
diàmetre d'acer S355JR, gruix de xapa 8mm, recta o corba,
ancorada a estructura, amb postes tubulars d'alçada 40cm i de
secció tubular circular 100mm de diàmetre i gruix de xapa de
8mm cada 1,5 metres amb pletina d'ancoratge 200x200x10mm i
4perns de mètrica 20mm i profunditat de 40cm, pintada amb dues
capes d'imprimació antioxidant (160 micres de pel·lícula seca) i
dues capes d'acabat d'esmalt de poliuretà (100 micres de
pel·lícula seca) color RAL 3003, i amb els elements auxiliars, tot
inclòs. (P - 30)

106,10097,96 10.393,56

2 FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 70)

77,00076,03 5.854,31

3 FB2ASG02 m Porta reixat d'acer galvanitzat d'una fulla corredera de dimensions
200x200cm per a pas de vianants, amb perfils rectangulars +
tram de reixat de 150x200cm. Obertura manual. Inclou frontisses i
ancoratges metàlics, ferraments de seguretat i tancament, i tots
els elements i accessoris per a la seva col·locació. Unitat
completament acabada i montada. (P - 31)

1,0001.200,00 1.200,00

4 FB1613S1 u Muntatge de protecció existent per a bàculs d'enllumenat. Inclou
pintat i reinstal·lació d'aquests.  (P - 29)

8,00032,00 256,00

5 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada amb dau de formigó (P - 69)

2,000128,66 257,32

TITOL 3TOTAL 01.06.02 17.961,19

OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ALTRES07
TITOL 3 SEGURETAT I SALUT / CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000CQ P.A Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat (P - 86) 1,0002.100,00 2.100,00

2 PPA000SS P.A Partida alçada a justificar per la Seguretat i Saluto l'obra, en base
a l'Estudi i el pla de Seguretat i salut (P - 88)

1,0001.850,00 1.850,00

TITOL 3TOTAL 01.07.01 3.950,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  001
CAPÍTOL ALTRES07
TITOL 3 GESTIO DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000GR P.A Despeses corresponents al Cost de la gestió dels residus, segons
fitxa justificativa, en compliment del Decret 210/2018 Gestió de
Residus. (P - 87)

1,0003.655,00 3.655,00

TITOL 3TOTAL 01.07.02 3.655,00

EUR



 

6. RESUM DE PRESSUPOST 
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 MOBILIARI URBÀ 3.261,48
Titol 3 01.01.02 FERMS I PAVIMENTS 14.512,32
Titol 3 01.01.03 EXCAVACIÓ I RASES 2.259,07
Titol 3 01.01.04 REBLERTS 1.197,70

01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCapítol 21.230,57

Titol 3 01.04.01 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT 36.118,00
Titol 3 01.04.02 ADECUACIÓ ARQUETES 648,00
Titol 3 01.04.03 AIGUA 2.695,97
Titol 3 01.04.04 REG 14.492,14
Titol 3 01.04.05 TORRETES 15.675,00

01.04 INSTAL·LACIONSCapítol 69.629,11

Titol 3 01.05.01 SENYALITZACIÓ 4.017,38
Titol 3 01.05.02 PINTURA 8.739,21

01.05 SENYALITZACIÓ I PINTURACapítol 12.756,59

Titol 3 01.06.01 PARTERRES I VEGETACIÓ 17.946,20
Titol 3 01.06.02 MOBILIARI URBÀ 17.961,19

01.06 VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀCapítol 35.907,39

Titol 3 01.07.01 SEGURETAT I SALUT / CONTROL DE QUALITAT 3.950,00
Titol 3 01.07.02 GESTIO DE RESIDUS 3.655,00

01.07 ALTRESCapítol 7.605,00

147.128,66

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 21.230,57
Capítol 01.02 ESTRUCTURA 2.270,59
Capítol 01.03 PAVIMENTS I VORADES 155.334,70
Capítol 01.04 INSTAL·LACIONS 69.629,11
Capítol 01.05 SENYALITZACIÓ I PINTURA 12.756,59
Capítol 01.06 VEGETACIÓ I MOBILIARI URBÀ 35.907,39
Capítol 01.07 ALTRES 7.605,00

01 Pressupost  0Obra 304.733,95

304.733,95

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 0 304.733,95
304.733,95

EUR
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304.733,95PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

39.615,4113 % Despeses Generals SOBRE 304.733,95...................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 304.733,95........................................................................................ 18.284,04

Subtotal 362.633,40

21 % IVA SOBRE 362.633,40............................................................................................................. 76.153,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 438.786,41€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS
)
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Redistribució i urbanització d’un aparcament 
Emplaçament: 
Port de Mataró, Mataró, 08301 
Superfície construïda: 
9577,00m2 
Promotor: 
Consorci Port de Mataró 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Sergi Garcia Fernandez  
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Sergi Garcia Fernandez 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Esplanada d’aparcament a l’aire lliure a la cota +0,60m 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Desconegut 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Molls d’embarcació, portuari, comerç i restauració 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Enllumenat, sanejament d’aigues pluvials 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Vial de circulació de 6m d’amplada debaixa densitat de circulació, amb voreres de pas de vianants de 3m i 1,5m. 
 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

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

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

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

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

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

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

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

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

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

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

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

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

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

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

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

Mitjans i maquinaria 

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

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

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

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

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

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 



4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

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

 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 de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

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

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

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

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

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  



 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

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

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

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

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

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

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

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

 

6. PRIMERS AUXILIS 

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

  



 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
Setembre 2022 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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

 

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

 

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

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

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

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

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

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

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

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

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

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

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

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

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

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

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

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

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

 

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

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

 

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

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

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

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

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

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

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

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

 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró, Setembre de 2022,  
Signat,                  Sergi Garcia, arquitecte col·legiat 37910/7 
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