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1. Objecte del projecte 
 
Al barri del Poble Nou es produeixen un sèrie de desnivells i discontinuïtats que dificulten l’accessibilitat 
global del vianant. Per una banda, a l’encreuament Ronda Ponent - Carretera de Rellinars se superen els 
6m de desnivell, i per l’altra, la forta topografia del Carrer Monistrol segrega amb un mur de més de 200m 
de llarg les illes compreses entre aquest carrer i la Ronda Ponent.. 
 
Per tal de millorar l'accessibilitat d’aquesta àrea es proposa la construcció d'un ascensor que situat a la 
cruïlla nord-est de Ronda Ponent amb Carretera de Rellinars, facilitarà múltiples recorreguts com l’accés a 
la parada d’autobús situada a Ronda Ponent o l’accés al centre cívic Avel·lí Estrenjer. 
 
1.1. Adjudicació 
 
En data 19 de desembre de 2016 l'Ajuntament de Terrassa adjudica la redacció del PROJECTE 
EXECUTIU DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA, A LA 
CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS a PLANAS ESQUIUS SEGATTI 
SCP. 
 
L’encàrrec inclou la redacció del Projecte Executiu i la Direcció de l'obra. 
 
1.2. Agents 
 

PROMOTOR: 
 Ajuntament de Terrassa 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Projectes i Obres 

NIF P0827900B 

Adreça Pantà, 20 2on pis   
Municipi Terrassa Codi Postal 08221 
 
 REDACTOR/S: 
Empresa PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP NIF J-66403437 
Autors Anna Planas Esquius, arquitecta    

Chiara Segatti, arquitecta 
Núm. col·legiat 
Núm. col·legiat 

33.250-1 
64.377-7 

Col·laborador Pere Santos, enginyer.c.c.p. 
Teresa Baldó Sellent, arquitecta 

Núm. col·legiat 
Núm. col·legiat 

13522-C 
2774 

Correu electrònic planas_esquius@coac.net Telèfon 93 3151464 

Adreça fiscal Sant Leopold 101, local 213   08221 Terrassa   
Adreça postal Avinyó 22    08223 Terrassa   
    
DADES DEL PROJECTE: 
Tipus d’actuació Espai públic   
Titularitat del solar Ajuntament de Terrassa (Ronda Ponent) / 

Generalitat de Catalunya (Cta de Rellinars) 
  

Pressupost 117.897,57 € (PEC amb IVA)   
Període de redacció Gener 2017 – Abril 2017   
    
    
Data:  Abril 2017 Anna Planas  

 
 

Signat:  

1.3. Classificació del contractista 
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2. Descripció de la solució adoptada i justificació 
 
Dels quatre punts de contacte entre Ronda Ponent i Carretera de Rellinars, només és possible la ubicació 
de l'ascensor en els angles sud i est de la cruïlla. En els angles nord i oest, l'amplada de la vorera fins a 
l'edificació no té prou amplada per a poder-hi ubicar aquesta instal·lació. 
 
L'elecció d'ubicar-lo a l'angle est, enlloc del sud és sobretot per a la no afectació i proximitat a finestres 
privades existents; escollint doncs com a ubicació definitiva: la cantonada nord est.  
 
La ubicació de l'ascensor ha de permetre facilitar la circulació entre la Ronda Ponent i el Pont de la 
Carretera de Rellinars, 6,5m més amunt. La proximitat i connexió amb la Carretera de Rellinars, implica 
estar situats dins l'àmbit de protecció urbanística de Carreteres, essent aquesta també propietat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 
Àmbit de protecció de Carreteres. Ubicació de l'ascensor en cercle vermell. 
 

 
Titularitat supramunicipal de vies. Ajuntament de Terrassa. Ubicació de l'ascensor en cercle vermell. 
 

Al mateix temps ens situem a la vorera de la Ronda Ponent, ronda paral·lela creada a banda i banda del 
Transvasament de la Riera del Palau.  No existeix modelització del tram afectat, però donat que es 
troba endegat, les línies han de ser similars a les del tram situat aigües avall, i es troba dins de la zona de 
policia, per la qual cosa també és necessària autorització de l'ACA. 
 

 
Consulta de l'àmbit a la web de l'ACA 
 

 
 
Modelització del Transvasament de la Riera del Palau. Tram Maurina. Font: Web ACA 
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El planejament vigent en aquest punt ve determinat pel Polígon d'Actuació PA-PON218, que determina 
una nova alineació.  
 

 
 
En part per aquesta nova alineació, i en gran part per la voluntat de no arraconar l'ascensor en un punt 
conflictiu de seguretat i neteja, la proposta acosta el més possible l'estructura vertical al límit de la vorera 
de Ronda de Ponent per tal que tregui el nas des de tots els angles; donant-li perspectiva tant des de dalt 
com des de baix. 
 
El fet que l'ascensor giri amb un angle, i no sigui paral·lel ni a la carretera de Rellinars ni a la Ronda 
Ponent  no és casual: la seguretat estructural d'encastar tot l'element vertical a l'estrep del pont, i no pas 
al pont ens obliga a girar la pasarel.la d'accés des del pont per a no produir vibracions innecessàries. 
 

 
Veure plànols 2.1. Proposta 

3. Descripció constructiva 
 
Es proposa una doble estructura: una d'interior per a la subjecció exclusiva de la cabina, i una d'exterior 
que és el marc de tot el parament exterior.  
 
El fet de fer dues estructures independents millora el funcionament i manteniment de la cabina interior 
que no està subjecte a vibracions produïdes per causes externes tals com el vent.  
 
Veure Annex 03. Càlculs estructurals i Plànols 2.3. Estructures i 2.4.Tancaments i acabats. 
 
Pel que fa a la imatge exterior, per qüestions de seguretat es proposa tot de vidre, i s'escull un sistema 
constructiu pel qual el parament exterior és una caixa tancada de vidre; amb totes les estructures i 
mecanismes tancats en el seu interior, garantint una caixa estanca, transparent, però alhora ventilada. 
 

     
 
 
4. Normativa aplicable al projecte 
 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el accesso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 
 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i no discriminació de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
Així com tota la normativa tècnica referent al càlcul estructural, descrit en el corresponent Annex 03. 
Càlcul estructural. Així com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
 
5. Termini d'execució de les obres 
 
El termini d’execució de l’obres s’ha previst de 6 mesos. 
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6. Pressupost  
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITeC (Institut de Tecnologia de 
la Construcció de Catalunya), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS (81.879,00 €). 
Considerant un 13% de Despeses Generals, un 6% de Benefici Industrial, i aplicant a la suma el 21% 
corresponent a l’Impost del Valor Afegit (IVA), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte.  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) així obtingut, ascendeix a la quantitat de: 
CENT DISSET MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
(117.897,57 €). 
 
 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 81.879,00 € 100,00%
Despeses generals ( 13,00%) 10.644,27 €
Benefici industrial ( 6,00%) 4.912,74 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 97.436,01 €
IVA( 21,00%) 20.461,56 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 117.897,57 €  
 
 
 
 
 
Signat:    Anna Planas, arquitecta 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 01: GEOTÈCNIC 
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Ronda Ponent – Ctra. de Rellinars  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 
 
Per encàrrec de PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP, i segons instruccions rebudes, s’ha realitzat 
l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha projectat la construcció d’un ascensor. 
 
 
Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 
 
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic 
 
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació, 
resistència i deformabilitat de les capes travessades 
 
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada 
 
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la 
fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega, 
assentaments), ripabilitat i estabilitat del terreny i sismicitat. 
 
 
 
1.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE 
 
Segons els requeriments establerts en el DB-SE-C (Documento Básico. Seguridad Estructural. 
Cimientos del Código Técnico de la Edificación, aprovat en el Real Decreto 314/2006 del 17 de 
març de 2006), les edificacions previstes correspondrien a una estructura de tipus auxiliar, que 
podríem preveure, per informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçada 
sobre un terreny de tipus T-1. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. ASSAIGS IN SITU 
 
2.1.1. Sondeigs a rotació
 
Durant el dia 22 de febrer de 2017 es va realitzar 1 sondeig (S-1) a rotació i clavament a pressió 
amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda hidràulica COMACCHIO MC-300. 
 
El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 101 a 76 mm de diàmetre equipades amb 
corones de vídia. 
 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un geòleg especialista 
en geotècnia. 
 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafada respecte la vorera de la 
Ronda Ponent (veure plànol en l’annex A). 
 
 

SONDEIG COTA D’INICI PROFUNDITAT ASSOLIDA 
S-1 +0.0 10.0 m 

 
 
 
 
2.1.1. Sondeigs a percussió 

Durant el mateix dia 22 de febrer de 2017, es va realitzar 1 penetròmetre dinàmic (P-1) o assaig a 
percussió dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma UNE-EN ISO 
22476-2:2008. S’ha utilitzat també una sonda COMACCHIO MC-300. 
 
Aquest tipus de sondeig consisteix a clavar un tub d’avanç en el terreny mitjançant la caiguda d’un 
pes lliure. El nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 
qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 
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Aquesta sonda presenta les següents característiques: 
 

CARACTERÍSTICAS SONDA PERCUSSIÓ 
M Pes martell 63.5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 
A Secció de la punta 20 cm2 

 
 
El colpejament N20 d’aquest penetròmetre està correlacionat empíricament amb el colpejament N 
obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test). 
 
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000) 
següent:  

NSPT = (13·log N20)-2 
 

Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 

NSTP = (25·log(1.22N20 )-15.16)/1.27 
 
 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafada respecte la vorera de la 
ronda Ponent (veure plànol en l’annex A). 
 
 

PROPSECCIÓ COTA D’INICI PROFUNDITAT ASSOLIDA 
P-1 +0.0 12.0 m 

 
 
 
2.1.2. Assaigs SPT i mostres inalterades  

A l’interior del sondeig a rotació es van realitzar un total de 3 SPT (segons les especificacions de la 
norma UNE 103800:1992), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat mitjançant la 
caiguda lliure d’una massa de 63.5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm.  
Les característiques del mostrejador són les següents: 
 

CARACTERÍSTICAS MOSTREJADOR 
Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 
Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7.14 kg
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Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat.  
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número 
de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny. 
 
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració 
d’assentament (N0)”. S’anomena resistència a la penetració N30 el valor de la suma total de cops 
necessari per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm. 
 

 
 
 
 
2.2. ASSAIGS DE LABORATORI 

Totes les mostres recollides en els treballs in situ i/o de camp, han estat traslladades al laboratori, 
on s’han estat seleccionat per ser sotmeses als següents assaigs de caracterització mecànica i 
química, segons la normativa vigent, els resultats dels quals s’exposen en capítols posteriors. 
 
 

Assaig realitzat Normativa Nombre 
Granulometria en sòls per tamisat UNE 103101:1995 1 
Determinació dels límits d’Atterberg:  1 
Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode 
de l‘aparell de Casagrande UNE 103104:1993 1 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 1 
Contingut en sulfats solubles  UNE 83963:2008 1 
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3. CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 
 
 
Geogràficament, ens situem al nord-oest de Terrassa, situat a la comarca del Vallès Occidental. 
 
 

  
Fig. 1. Situació geogràfica de la zona d’estudi (Font: ICC) 

 
 
 
La zona d’estudi ocupa part d’una vorera de la ronda Ponent, just a la base del mur de contenció 
de la carretera de Rellinars i presenta una topografia plana. 
 
 
 
Geològicament ens situem a la Depressió del Vallès, fossa d’edat terciària i de caràcter tectònic 
situada entre les serralades Prelitoral i Litoral catalanes. 
 
 
A grans trets, aquesta fossa està formada litològicament per materials col·luvials i al·luvials 
(argiles, llims, graves, crostes carbonatades) d’edat quaternària, que reposen damunt un substrat 
terciari format per gresos, lutites i conglomerats. 
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Dins de la cartografia 1: 50.000 de l’ICC podem diferenciar en colors liles els materials quaternaris i 
en colors grocs i marrons els materials corresponent al substrat terciari.  
 
 

 
Figura 2: Cartografia 1:50.000 de la zona d’estudi (Font: ICC). 
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4. LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 
 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els 
següents nivells o unitats geotècniques: 
 
 
 
4.1. NIVELL 0: Reblert heterogeni i/o terreny remogut. 
 
Superficialment i fins a una fondària de l’ordre de 1.5 metres en les prospeccions efectuades, 
trobem un nivell de reblerts i/o terreny remogut format per sorres, graves i algunes restes de 
runes. 
 
No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat geotècnica. 
 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Cohesió nul·la 
Angle de fregament 24º 
Pes específic aparent 1,75 tn/m³ 

 
 
Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes 
característiques resistents molt baixes i/o heterogènies.  
 
 
 
4.2. NIVELL A: Sorres i graves amb llims. Color marró. 
 
Per sota del reblert i fins a la fi de les prospeccions efectuades trobem un nivell detrític format per 
unes sorres, graves i gravetes subarrodonides, principalment de calcària amb algun tros de 
pissarra o quars amb proporcions variables de matriu llimosa de color marró. Puntualment, també 
hi ha algun còdol. 
 
 
Geotècnicament, es tracta d’un sòl de gra variable, amb una plasticitat nul·la i no agressiu per 
contingut de sulfats en sòls. 
 
Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de 
penetració dinàmica mostren que es tracta de sòls de consistència mitjanament densa. 
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Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

SPT N30 13-28 
Penetració dinàmica N20 18-43 (núm. cops/20 cm) 
Resistència dinàmica 125>254 kg/cm2 

 
 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 
 

Classificació USCS  GM-SM 
% de fins (llim i argila) 10 % 
Límit líquid NP 
Índex de plasticitat NP 
Contingut en sulfats 623 mg/kg 

 
 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 
 

Permeabilitat Kz 10-4<10-7 m/s 
Coeficient de balast K30 40-100 MN/m3  
Coeficient de Poisson 0.30 
Mòdul de elasticitat 20-50 MN/m2 
Cohesió c 0.0-0.08 kg/cm2 
Pes específic aparent  1.90-2.02 t/m³
Angle de fregament intern ff 30-36º 
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5. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
 
5.1. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 
 
La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica del Pirineu Oriental, 
concretament a l’àrea 304 del Vallès, en dipòsits quaternaris indiferenciats. 
 
Els aqüífers que es troben en aquesta zona acostumen ser amb recàrrega intergranular i/o 
fissuració en els materials sedimentaris, i per fissuració i/o carstificació en els més calcaris. 
 
 
 
 
5.2. NIVELL FREÀTIC 
 
Durant l’execució del sondeigs (22/2/17) no es va detectar la presència d’aigua en cap de les 
prospeccions fins a la fondària màxima investigada de 10.0 m. 
 
Tot i així, cal tenir en compte que en èpoques de pluja poden tenir lloc petites circulacions 
d’aigües subterrànies. 
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6. SISMICITAT 
 
 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Terrassa presenta una 
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0.04·g, es a dir 0.392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k 
d’1,0. 
 
 
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 
 
ac = S ab 
 
On: 
 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 
 

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el 
període de vida que es projecti en la construcció prevista. 
Se’n consideren 2 valors:  
 
construccions d’importància normal  =1,0 
construccions d’importància especial  =1,3 
 
S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ab < 0,1·g , com seria el cas 
estudiat, s’aplica  S=C/1,25  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb 
valor 1,5 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus II i III fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció: 
 

Tipus de construcció Acceleració de càlcul, ac 
Normal  0,0480·g  0,4704 m/s2 
Especial  0,0624·g 0,6115 m/s2 
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7. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
 
L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, es composa d’un 
ascensor amb rampa. 
 
En aquest apartat s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de 
fonamentacions, la ripabilitat i l’estabilitat del terreny. 
 
 
 
7.1. ESTUDI DE LA FONAMENTACIÓ 
 
7.1.1. Cota i tipologia de fonamentació  
 
Un cop excavada la zona fins a cota de solera, la fonamentació de l’estructura es podria resoldre 
superficialment damunt del nivell A, constituït per un nivell detrític de sorres i graves amb matriu 
llimosa variable de color marró. 
 
 
Respecte a la tipologia de la fonamentació, aquesta podria ser a base d’una sabata. 
 
Caldrà comprovar en tot moment que es supera el nivell 0 de reblerts que presenta un gruix de 1.5 
metres. 
 
 
7.1.2. Capacitat portant admissible i assentaments previsibles 
 
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats,  a efectes del DB-SE-C per al càlcul de la 
pressió vertical admissible de servei s'obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de 
seguretat F=3, 
 

NIVELL A Sabata 2x2

qadm kg/cm2 2.5 
qadm kN/m2 250 

 
 
Per aquest valor els assentament segons MENARD serien inferiors a 2,5 cm, valor admissible pel 
cas que ens ocupa. 
  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrme núm.: 123-EG/17

  Data : 03/04/2017  Foli: 51700060R0 Núm: 051700060/00
  Col-legiat : Jaume Teixidor Camprubi
  Inscrit amb el nº : 5401

  Informe núm.: 123-EG/17 

14 
MEDIGEO Geologia i geotècnia, S.L.  NIF B-66535386.  Plaça del Vapor 3B. Badalona.  Telf. 93 363 43 99 

 

7.2. RIPABILITAT 
 
L'excavació de les litologies corresponents al nivell 0 i A, no presentaran cap tipus de dificultat i es 
podran realitzar amb maquinaria convencional de potència mitjana. 
 
 
 
7.3. ESTABILITAT I EMPENTES DE TERRES 
 
Donat que és necessari rebaixar el terreny uns 1,5 m respecte la cota actual per fonamentar 
l’estructura sobre el nivell A, cal estudiar l’excavació dels talussos. 
 
Com que no tindrem edificacions veïnes durant l’excavació, l’excavació d’aquestes es pot fer amb 
talussos amb relacions 1:2 (H:V) per a espais de temps curts, habituals en construcció. No obstant 
tindrem trams de baixa cohesió i seria convenient el control d’aquesta excavació per tal de 
determinar si és necessari modificar les relacions o bé portar a terme alguna actuació puntual. 
 
Per al càlcul de les empentes de terres es podran agafar els valors de resistència al tall facilitats al 
capítol 4. de Litologia i/o unitats geotècniques, així com els següents valors de: coeficients 
d’empenta activa, coeficient d’empenta passiva i coeficient d’empenta al repòs a partir de les 
següents expressions: 
 
 
 

  
K0 =(1-sin ) (Roc) 1/2 
 
on: 
 
KA és el coeficient d’empenta activa 
KP és el coeficient d’empenta passiva 
K0 és el coeficient d’empenta en repòs 

 és l’angle del mur al trasdós 
f’ és l’angle de fregament efectiu del terreny  

és l’angle de fregament entre el mur i el terreny  
i és l’angle del talús en el trasdós  
Roc és la raó de sobreconsolidació del terreny 
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Es considera que el mur és vertical, i el terreny horitzontal en el trasdós del mur.  
 
En KA:Es considera un angle de fregament mur- f’2/3 per 
la resta de litologies.  
 
En KP: Es considera un angle de fregament mur- f’1/3 per 
la resta de litologies.  
 
En K0: Es considera que els materials a excavar són materials normalment consolidats, on  Roc = 1. 
 
Així, s’obtenen els següents valors: 

Nivell Litologia KA
 KP K0 

0 Reblert  0.42  2.37  0.59 
A Sorres i graves amb matriu llimosa  0.27  4.98  0.40 
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8. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS
 
8.1. SÍNTESI  
 

Tipus Edificació segons CTE: Ascensor. 
Estructura de tipus auxiliar. 

Tipus de Terreny segons CTE: T-1 

Treballs realitzats: 1 sondeig a rotació amb bateria simple. 
1 sondeigs a percussió DPSH. 

Fondària investigada: Sondeig a rotació: 10 m. Sondeigs a percussió fins a 12 m. Es van 
aprofundir els sondeigs seguint les recomanacions establertes en el CTE. 

Unitats detectades: Nivell 0. Reblert i terreny remogut. Fins a 1.5 m de fondària. Baixa 
qualitat resistent. 
 

 Nivell A. Sorres i graves de color amb matriu llimosa de color marró. 
Mitjanament dens. Fins al final dels sondeigs. 

Agressivitat de sòl: Nul·la. 

Nivell freàtic: No detectat. 

Tipologia de fonamentació 
proposada: Fonamentació mitjançant sabata. 

Nivell de recolzament de la 
fonamentació: Nivell A 

Ripabilitat: Maquinària convencional per aquest tipus de sòls. 

 

8.2. COMENTARIS  
 
La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les 
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a 
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que 
s’esmenten en cadascun dels capítols i apartats específics. 
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Badalona, 15 de març de 2017 

 
Jaume Teixidor Camprubi 
Geòleg col·legiat núm. 5401 
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ANNEX 
ESTUDI GEOTÈCNIC 

ASCENSO  
Rda. Ponent – Ctra. Rellinars 

TERRASSA 
(Vallès Occidental) 

MARÇ 2017 
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ANNEX A. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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ANNEX B. GRÀFICS DE LES PROSPECCIONS 
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DATA RECOLLIDA: 24/02/2017

Nº MOSTRA:   .2017/832

LOCALIZACIÓ: S1 (1.20-1.80m)

MEDIGEO GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.LPETICIONARI:

CLIENT: MEDIGEO GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L - NIF: ESB66535386

OBRA: RONDA DE PONENT. TERRASSA

Nº OBRA: 265

01/03/2017DATA ACTA: CODI ACTA: 2017/1451

ACTA DE RESULTATS

Página 1 de 1

GUILLEM RODRÍGUEZ PERELLÓJAVIER VICENTE MÍNGUEZ

EL TÈCNIC RESPONSABLEEL DIRECTOR DEL LABORATORI

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

C/ Berguedà, 15, bloc  B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf.: 93 574 93 91
email: laboratori@gcq.es

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

Tamís (mm)

Passa (%)

125

100

100

100

80

100

63

100

50

100

40

100

25

92

20

88

12.5

80

10

74

6.3

64

5

60

2

50

1.25

45

0.4

28

0.16

14

0.08

10.3

Assaig 0188 - SÒLS. GRANULOMETRIA. 103101/NLT104 S/UNE 103101 ó NLT104

Mètode d'anàlisi Rentat i tamisat

Distribució granulomètrica S/ASTM-D 2487/00

Blocs Més de 300 mm. 0.0%

Còdols De 75 a 300 mm. 0.0%

Graves (40.7%)
grolleres De 19 a 75 mm. 12.9%

fines De 4.75 a 19 mm. 27.8%

Sorres (49.6%)

grolleres De 2 a 4.75 mm. 9.5%

mitjanes De 0.425 a 2 mm. 21.0%

fines De 0.075 a 0.425 mm. 19.1%

Llims i argiles Menys de 0.075 mm. 9.7%

LÍMITS PEL MÈTODE DE LA CULLERA DE CASAGRANDE S/UNE
103.103:94 y UNE 103.104:93

Límit líquid No obtenible

Límit plàstic No plàstic

Índex de plasticitat No plàstic

SULFATS. SEGONS UNE 103-201-96
% SO3 % 0.0519
SO3 mg/kg 519
SO4 mg/kg 623

 Geotecnia i Control de Qualitat S.A

edà, 15,5555555555555555555555 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblolllllll c  B, nau 11
Can Bernades-Sobirà
anta Perpètua de Mogoda (Barcelona)
574 93 91
boratori@gcq.es
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D. FORMULACIÓ 
 
 
D1. Fonamentació superficial en nivells detrítics 
 
Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 
 
En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 
 
Si  B<1,2 m 
 

25
S

3B
D

112Nqas  

 
Si  B 1,2 m 
 

2

as
B
0,3B

25
S

3B
D

18N q  

 
On:  
 
N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 
  

MEDIGEO geologia i geotècnia, S.L   NIF B-66535386.  Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat  Telf 93 363 43 99 

  Data : 03/04/2017  Foli: 51700060R0 Núm: 051700060/00
  Col-legiat : Jaume Teixidor Camprubi
  Inscrit amb el nº : 5401

   Informe núm.: 123-EG/17 

23 
MEDIGEO Geologia i geotècnia, S.L.   NIF B-66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat  Telf. 93 363 43 99.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX E. TAULES DE REFERÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrme núm.: 123-EG/17

  Data : 03/04/2017  Foli: 51700060R0 Núm: 051700060/00
  Col-legiat : Jaume Teixidor Camprubi
  Inscrit amb el nº : 5401



 

E. Taules de referència 
 
Taula 1. Simbologia del sondeig 
 

SÍMBOL   DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 

 

Assaig SPT 
 
 

Mostra parafinada 
 
 

Mostra inalterada 
 
 

Assaig pressiomètric 
 

 

G  Granulometria 
S  Contingut en sulfats 
Ex  Expansivitat Lambe 
Ed  Edòmetre 
Co  Col·lapse 
In  Inflament 
Mo  Matèria orgànica 
ss  Contingut en sals solubles 
Gx  Contingut en guixos 
C  Carbonats en sòls 
Pi  Pressió d’inflament 
 

 
 

Taula 2. Compacitat de les sorres 
 

CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT 

Molt fluixa <4 
Fluixa 4-10 

Mitjanament densa 11-30 
Densa 31-50 

Molt densa >50 
 
 

Taula 3. Consistència de les argiles 
 

CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 
Molt tova 0-25 

Tova 25-50 
Moderadament ferma 50-100

Ferma 100-200 
Molt ferma 200-400 

Dura >400 
 
 

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 
 

DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 
Nom principal  Grava o sorra - 
Nom secundari  Sorrenca o amb grava - 
Amb indicis de    Llims o argiles 1-10 
Alguna cosa      Llimosa o argilosa 10-20 
Bastant        Llimosa o argilosa 25-35 

 
(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el 

criteri de Casagrande 
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Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 
 

DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 
Nom principal   Argila o llim <35 
Nom secundari   Sorrenc/enca o amb grava 35-65 

 
 

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 
 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROLLER  

 
Més del 50%  

del material queda 
retingut sobre el 
tamís núm. 200 

GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES  

 
Més del 50%  

de la fracció grollera 
passa  

pel tamís  
núm. 4 

GRAVES NETES 

GW 
Graves ben graduades barreja de graves 

i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 

GP 
Graves mal graduades. Barreja de 

graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 

GRAVES AMB FINS 
 

Més del 12% de fins 

GM 
Graves llimoses.  

Barreja de grava-sorra-llim. 

GC 
Graves argiloses.  

Barreja de grava-sorra-argila. 

SORRES I SÒLS 
SORRENCS 

 
Més del 50%  

de la fracció grollera 
passa  

pel tamís  
núm. 4 

SORRES  
NETES 

SW 
Sorres ben graduades. Sorres amb 
graves. Amb pocs fins o sense ells. 

SP 
Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 

SORRES  
AMB FINS 

 
Més del 12% de fins 

SM Sorres llimoses.  Barreja sorra-llim. 

SC Sorres argiloses.  Barreja  sorra-argila. 

SÒLS DE GRA FI 
 

Més del 50%  
del material passa 
pel tamís núm. 200 

LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid menor de 50 

ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 

de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 

CL 

Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 

margoses. 

OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 

orgàniques poc plàstiques. 

LLIMS I ARGILES 
 

Límit líquid major de 50 

MH 
Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 

diatomees. Llims plàstics. 

CH Argiles inorgàniques molt plàstiques.  

OH 
Argiles i llims orgànics de plasticitat  

mitjana a alta. 

SÒLS ORGÀNICS. 
 

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 
PT Turbes i sòls molt orgànics. 
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Taula 7. Estabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt bona 
Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 

bona 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció, si bé es poden detectar petits punts inestables que no 
suposarien problemes importants, però que cal tenir en compte durant els treballs 
d’excavació. 

mitjana 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 
per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 

baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 

molt baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 
passada de la maquinària. No s’hi pot treballar sense sistemes de contenció en les 
parets. 

 
 

Taula 8. Ripabilitat del terreny 

GRAU  CARACTERÍSTIQUES  

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la qual 
cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

difícil 
L’excavació del terreny es podria realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

normal 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar-lo manualment. 
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ANNEX 02: SERVEIS EXISTENTS 
 



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Condicionants Particulars Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

GAS NATURAL): 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de GAS NATURAL 

• Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de GAS NATURAL. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres a mesos de la 

data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la 

informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de GAS NATURAL al 

projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys 

i perjudicis a les nostres instal·lacions.  

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a GAS NATURAL almenys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada 

a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta 

documentació és uinicio@gasnatural.com 

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de GAS 

NATURAL 

• El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 

100 de color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

� Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de GAS NATURAL amb objecte d’establir els 

passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de GAS NATURAL, procedint el contractista a protegir i suportar 

l’entubat de gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim 

imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de GAS NATURAL. 

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a GAS NATURAL qualsevol dany que es detectés al 

mateix. 

• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per GAS 

NATURAL) d’acord a les indicacions dels tècnics de GAS NATURAL, a amb objecte de mesurar i calibrar 

la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per GAS NATURAL d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a 

terme aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions 

als tubs de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de GAS NATURAL haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a GAS NATURAL l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de 

la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, GAS NATURAL es reserva el dret a emprendre les 

accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent  i 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a GAS NATURAL, per 

adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització. 
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• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, GAS NATURAL informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de GAS NATURAL, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de GAS 

NATURAL perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 

900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL. 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a  
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i 
Gas Natural Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions 
de distribució de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 
919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de GAS 

NATURAL, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

  

 

 

• El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 

100 de color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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1. OBJECTE 

 
L’objecte del present annex és justificar el dimensionat estructural de les dues estructures del projecte: 
 

� Estructura 1. Estructura interior que suporta la cabina de l’ascensor  
� Estructura 2. Estructura exterior que suporta els tancaments i les sobrecàrregues exteriors 

 

2. BASES DE CÀLCUL 

Aquesta és la memòria de càlcul de l'estructura per a les següents normes d'Espanya: 

− Accions: CTE DB SE i CTE DB SE-AE 

− Sisme: NCSE-94 i NCSE-02 

− Formigó armat i en Masa: EHE-08 

− Unidireccionals prefabricats: EHE-08 

− Acer estructural: CTE DB SE-A o EAE 

− Alumini: EN 1999-1-1 

− Fonaments: CTE DB SE-C 

− Fàbrica: CTE DB SE-F 

− Fusta: CTE DB SE-M 

− Resistència al foc: CTE DB SI, EHE-08 i EN 1999-1-2 

2.1 INTRODUCCIÓ 

El càlcul de l'estructura ha estat realitzat mitjançant el programa TRICALC de Càlcul Espaial d'Estructures Tridimensionals, 
versió 8.0, de l'empresa ARKTEC S.A., amb domicili a Cronos, 63 – Edificio Cronos – E28037 Madrid (Espanya). 

2.2 GEOMETRIA 

2.2.1 Sistemes de coordenades 

S'utilitzen tres tipus de sistemes de coordenades: 

− SISTEMA GENERAL: Es el sistema de coordenades utilitzat per situar elements en l'espai. Està constituït per 
l'origen de coordenades Og i els eixos Xg, Yg i Zg formant un tríedre. Els eixos Xg i Zg defineixen el pla horitzontal de l'espai 
i els plans formats per XgYg i YgZg són els verticals. 

− SISTEMA LOCAL: Es el sistema de coordenades propi de cadascun dels nusos d'una barra de l'estructura i depèn 
exclusivament de la seva situació i orientació en l'espai. Cadascuna de les barres té un eix de coordenades local per a 
cadascun dels seus nusos, als quals hom denominarà [Oli,Xli,Yli,Zli] i [Olj,Xlj,Ylj,Zlj]. Els eixos locals es defineixen de la 
següent manera: 

• Eixos Locals en el NUS i: 

L'origen de coordenades Oli està situat en el nus i. 

L'eix Xli es defineix com el vector de direcció ji. 

L'eix Yli es selecciona perpendicular als eixos Xli i Zg de forma que el producte vectorial de Zg amb Xli coincideixi amb Yli. 

L'eix Zli es determina per la condició d'ortogonalitat que ha de complir el tríedre format per Xli, Yli i Zli. 

• Eixos Locals en el NUS j: 

L'origen de coordenades Olj està situat en el nus j. 

L'eix Xlj es defineix com el vector de direcció ij. 

L'eix Ylj es selecciona perpendicular als eixos Xlj i Zg de forma que el producte vectorial de Zg amb Xlj coincideixi amb l'eix 
Ylj. 

L'eix Zlj es determina per la condició d'ortogonalitat que ha de complir el tríedre format per Xlj, Ylj i Zlj.  

− SISTEMA PRINCIPAL: Es el sistema de coordenades que coincideix amb el sistema d'eixos principals d'inèrcia de 
la secció transversal d'una barra.  Mitjançant una rotació de valor s'obté un angle b entre els eixos Ylocal i Yprincipal del seu 
nus de menor numeració, mesurat des de l'eix Ylocal en direcció a Zlocal.  

El sistema de coordenades general [Og,Xg,Yg,Zg] s'utilitza per definir les següents magnituds: 
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• Coordenades dels nusos. 

• Condicions de suport dels nusos en contacte amb la fonamentació (suports, encastaments, ressorts i 
assentaments). 

• Càrregues contínues, discontínues, triangulars i puntuals aplicades en les barres. 

• Forces i moments en els nusos. 

• Desplaçaments en els nusos i reaccions d’aquells en contacte amb el terreny, obtinguts després del càlcul. 

El sistema de coordenades principal [Op,Xp,Yp,Zp] s'utilitza per definir les següents magnituds: 

• Càrregues de temperatures, amb gradient tèrmic al llarg de l'eix Yp o Zp de la secció. 

• Càrregues del tipus moments flectors i torsors en barres.  

• Resultats de sol·licitacions d'una barra. 

• Gràfiques de les sol·licitacions principals. 

2.2.2 Definició de la geometria 

L'estructura ha estat definida com una malla tridimensional composada per barres i nusos. Hom considera que les barres 
són de directriu recta, de secció constant entre els seus nusos extrems i de longitud igual a la distància entre els eixos 
locals de dits extrems. 

Les unions de les barres en els nusos poden ser de diferents tipus: 

− UNIONS RIGIDES, en les que les barres transmeten girs i desplaçaments als nusos. 

− UNIONS ARTICULADES, en les que les barres transmeten desplaçaments als nusos però no girs. 

− UNIONS ELÀSTIQUES, en les que es defineix un percentatge en els tres girs, en eixos principals de la barra.  

Les condicions de suport imposades als nusos de l'estructura en contacte amb la fonamentació, condicions de suport, 
permeten limitar el gir i/o desplaçament en els eixos generals. Segons les diferents combinacions dels sis possibles graus de 
llibertat per nus, es poden definir diferents casos: 

− NUSOS LLIURES: desplaçaments i girs en els tres eixos de coordenades (------). 

− NUSOS ARTICULATS: sense desplaçaments, girs en els tres eixos (XYZ---). 

− NUSOS ENCASTATS: sense desplaçaments ni girs (XYZXYZ). 

− SUPORTS VERTICALS: desplaçaments respecte els eixos Xg i Zg, girs en els tres eixos (-Y----). 

− SUPORTS HORITZONTALS EN X: desplaçaments respecte els eixos Ygi Zg, girs en els tres eixos (X-----). 

− SUPORTS HORITZONTALS EN Z: desplaçaments respecte els eixos Xgi Yg, girs en els tres eixos (--Z---). 

− RESSORTS o SUPORTS ELASTICS: desplaçaments respecte els eixos Xg/Yg/Zg definits per les constants de 
rigidesa Kdx/Kdy/Kdz, girs respecte dits eixos definits per les constants de rigidesa Kgx/Kgy/Kgz. Es possible definir en un 
nus condicions de suport i ressorts, en diferents eixos. 

Hom ha previst ASSENTAMENTS en nusos, tenint en compte per al càlcul de sol·licitacions els esforços produïts pel 
desplaçament de dits nusos. 

Els codis expressats al final de cada tipus de suport, es recullen en diferents llistats del programa. 

2.2.3 Eixos de càlcul 

Es permet considerar com a eixos de càlcul o les barres que l'usuari defineixi (les línies que uneixen dos nusos) o l'eix físic 
(geomètric) de les seccions de les barres (veure LLISTAT D'OPCIONS). 

En el primer cas, si es considera necessari, es podran introduir de forma manual en el càlcul els efectes que puguin produir 
la diferència de situació entre els eixos de càlcul i els eixos físics de les seccions transversals de les barres, mitjançant la 
introducció d'accions addicionals, forces i moments, o mitjançant la modelització dels nusos com elements amb dimensió. 

En el cas de considerar com a eixos de càlcul els eixos geomètrics de les peces, es poden utilitzar com a llum de les barres 
diferents criteris, entre els que es troba l’adoptat per la Instrucció EHE-08, la distància entre suports. 

2.2.4 Barres i tirants 

Existeix la possibilitat de treballar amb tirants, de forma que el programa consideri que les barres definides com a tals, sols 
absorbeixin esforços de tracció no aportant cap rigidesa quan es sotmetin a compressió. El càlcul dels tirants ha de fer-se 
en el càlcul en 2n ordre, ja que sols posteriorment a un càlcul en 1er ordre és possible detectar les combinacions en les que 
els tirants estan treballant a compressió, i llavors eliminar-los de la matriu de rigidesa de l’estructura, i tornar a calcular 
l’estructura. La llibertat de geometria per a definir les barres-tirant dins de l’estructura és total: poden unir-se nusos a 
distinta cota, façanes de naus, nusos en la mateixa planta,… sense necessitat de formar requadres rectangulars arriostrats. 

2.2.5 Criteri de signes dels llistats de sol·licitacions de barres 

Els llistats de 'Sol·licitacions' i 'Per Seccions', que s'obtenen majorats, es realitzen segons els eixos principals de la secció en 
el nus inicial de cada barra (Xp, Yp, Zp). El nus inicial d'una barra és el de menor numeració. El criteri de signes utilitzat és 
el següent: 

X Z

Y

 
Eixos principals de la secció en el nus inicial de una barra 

− Axils (Fx). Un valor negatiu indicarà compressió, mentre que un positiu, tracció. 

− Tallants Y (Vy). Un valor positiu indicarà que la tensió de talladura d'una rebanada, a la cara que es veu des del 
nus inicial, té el mateix sentit que l'eix Yp. 

− Tallants Z (Vz). Un valor positiu indicarà que la tensió de talladura d'una rebanada, en la cara que es veu des del 
nus inicial, té el mateix sentit que l'eix Zp. 

− Moments Flectors Y (My) (plànol de flexió perpendicular a l'eix Yp). En el cas de bigues i diagonals de les 
quals el plànol de flexió (el perpendicular a Yp) no sigui horitzontal (és a dir, el seu eix Yp no és vertical), s'utilitza el 
següent criteri: els moments situats per sobre de la barra (la fibra traccionada és la superior) són negatius, mentre que els 
situats per sota (la fibra traccionada és la inferior) són positius. 

En el cas de bigues i diagonals de les quals el plànol de flexió (el perpendicular a Yp) sigui horitzontal (el seu eix Yp és 
vertical), i en el cas de pilars, s'utilitza el següent criteri: els moments situats cap a l'eix Zp positiu són positius, mentre que 
els situats cap a l'eix Zp negatius són negatius. 

− Moments Flectors Z (Mz) (plànol de flexió perpendicular a l'eix Zp). En el cas de bigues i diagonals de les 
quals el plànol de flexió (el perpendicular a Zp) no sigui horitzontal (és a dir, el seu eix Zp no és horitzontal), s'utilitza el 
criteri: els moments situats per sobre de la barra (la fibra traccionada és la superior) són negatius, mentre que els situats 
per sota (la fibra traccionada és la inferior) són positius. 

En el cas de bigues i diagonals de les quals el plànol de flexió (el perpendicular a Zp) sigui horitzontal (el seu eix Zp és 
horitzontal), i en el cas de pilars, s'utilitza el següent criteri: els moments situats cap a l'eix Yp positiu són positius, mentre 
que els situats cap a l'eix Yp negatiu són negatius. 

− Moments torsors (Mx). El moment torsor serà positiu si, vista la secció des de l'eix Xp de la barra des del seu 
nus inicial, gira en el sentit de les agulles del rellotge. 

2.3 CÀRREGUES 

2.3.1 Hipòtesis de càrregues 

Hipòtesis de càrregues contemplades: 

− HIPÒTESI 0: CÀRREGUES PERMANENTS 

− HIPÒTESIS 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10.:SOBRECÀRREGUES ALTERNATIVES 

− HIPÒTESIS 3, 4, 25 i 26: VENT. 

Hom considera l'acció del vent sobre l'edifici segons quatre direccions perpendiculars. Dintre de cada direcció es té en 
compte que el vent actua en els dos sentits possibles, és a dir, en hipòtesis 3 i –3,  4 i –4, 25 i –25, i 26 i -26. 

− HIPÒTESIS 5, 6 i 24: SISME. 

Hom considera l'acció del sisme sobre l'edifici segons dues direccions horitzontals perpendiculars, una en hipòtesi 5 definida 
per un vector de direcció [x,0,z] donada i una altra en hipòtesi 6 definida pel vector de direcció perpendicular a l'anterior. 
Dins de cada direcció es té en compte que el sisme actua en els dos sentits possibles, és a dir, en hipòtesis 5 i -5 i en 
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hipòtesis 6 i -6. Si es selecciona norma NCSE, les direccions d'actuació del sisme son les dels eixos generals; opcionalment 
es poden considerar l'actuació del sisme vertical en hipòtesi 24 i -24 definida pel vector [0,Yg,0]. 

Per a verificar els criteris considerats per determinar l'acció del sisme (segons NTE-ECS i NBE-PDS1/74 o segons NCSE-94 o 
NCSE-02): veure LLISTAT D'OPCIONS. 

− HIPÒTESIS 11 a 20: CÀRREGUES MÒBILS. 

− HIPÒTESI 21: TEMPERATURA. 

− HIPÒTESI 22: NEU. 

− HIPÒTESI 23: CÀRREGA ACCIDENTAL. 

Per verificar els coeficients de majoració de càrregues aplicats a cada hipòtesi de càrrega: veure LLISTAT D'OPCIONS. 

2.3.2 Regles de combinació entre hipòtesis 

− HIPÒTESI 0: CÀRREGUES PERMANENTS 

Totes les combinacions realitzades consideren les càrregues introduïdes en hipòtesi 0. 

− HIPÒTESIS 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10: SOBRECÀRREGUES ALTERNATIVES 

Es combinen les càrregues introduïdes en hipòtesis 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10 de forma separada i conjunta. Mai no es realitzen 
combinacions de càrregues introduïdes en hip. 1 i 2 amb càrregues introduïdes en hip. 7 i 8, o càrregues introduïdes en hip. 
7 i 8 amb càrregues en hip. 9 i 10. 

− HIPÒTESIS 3, 4, 25 i 26: VENT 

Mai no es considera l'acció simultània de les càrregues introduïdes en hip. 3, 4, 25 i 26. 

− HIPÒTESIS 5, 6 i 24: SISME 

Mai no es considera l'actuació de forma conjunta de les càrregues introduïdes en hip. 5 i 6 (només si s’activa l’opció 
“considerar la regla del 30%), ni d'aquestes amb l'hipòtesi 24, sisme vertical. 

− HIPÒTESIS 11 A 20: CÀRREGUES MÒBILS 

No es realitza cap combinació en la qual aparegui l'acció simultània de les càrregues introduïdes en aquestes hipòtesis. 

− HIPÒTESI 21: TEMPERATURA 

Les càrregues d'aquesta hipòtesi es combinen amb les introduïdes en hip. 23. No es combinen amb les que s'introdueixen 
en hipòtesis de vent i sisme. 

− HIPÒTESI 22: NEU 

Les càrregues d'aquesta hipòtesi no es combinen amb les introduïdes en hip. 23. Tampoc es combinen amb les que 
s'introdueixen en hipòtesis de vent i sisme. 

− HIPÒTESI 23: CÀRREGA ACCIDENTAL 

Les càrregues d'aquesta hipòtesi no es combinen amb les introduïdes en hipòtesis 21 i 22. Tampoc es combinen amb les 
que s'introdueixen en hipòtesis de vent i sisme. 

Els coeficients de combinació entre hipòtesis aplicats venen definits en el LLISTAT D'OPCIONS. També és possible obtenir el 
llistat de les combinacions realitzades en una estructura, material i estat límit concrets. 

Les combinacions d’hipòtesi efectuades de forma automàtica pel programa, es desglossen a l’apartat corresponent a cada 
normativa i material. 

2.3.3 Opcions 

S’han utilitzat les opcions de càrregues recollides en el llistat d’OPCIONS que acompanya a la estructura, en particular les 
relatives a: 

− Consideració o no automàtica del pes propi de les barres de la estructura. 

− Consideració de les càrregues introduïdes a l’hipòtesi 3, 4, 25 i 26 (Vent ACTIU), i en les hipòtesi 5, 6 i 24 (Sisme 
ACTIU). 

− Sentit positiu i negatiu(±) considerat en les hipòtesi 3, 4, 25, 26, 5, 6 i 24. 

2.3.4 Mètode de càlcul sísmic segons la Norma NCSE-94 i NCSE-02. 

El càlcul de les càrregues sísmiques es realitza mitjançant una anàlisi modal espectral de l'estructura, mètode proposat com 
a preferent per la Norma NCSE-94 i NCSE-02 (Art.3.6.2.). 

Tricalc introdueix en l'estructura, sobre cada pla horitzontal on hi hagi un forjat unidireccional, reticular o llosa massissa, 
dues càrregues puntuals (segons les dues direccions dels eixos horitzontals generals X e Y) aplicades a una distància 
(excentricitat definida per la norma) del centre de masses del pla, i dos moments com a resultat de situar aquestes 
càrregues en el nus de major numeració del pla per a que coincideixin amb un nus de l'estructura. 

En el cas de forjats unidireccionals les càrregues són del tipus ‘Puntual en Nus’ i ‘Moment en Nus’. En el cas de forjats 
reticulars i de llosa les càrregues són del tipus ‘Puntual en Plà’ i ‘Moment en Plà’. Sobre cadascun dels nusos on no hi sigui 
el forjat horitzontal s’introdueix les dues càrregues puntuals horitzontals segons els eixos X i Z. Si existeix sisme vertical, 
s’afegeix una tercera càrrega puntual a la direcció del eix Y.  

Si s’han definit forjats horitzontals, en el càlcul de les càrregues sísmiques per el mètode dinàmic es considera com 
hipòtesis la indeformabilitat dels forjats horitzontals en el seu plànol. Es defineix com “grup” el conjunt de nusos d’una 
estructura inclosos dintre del perímetre d’un forjat unidireccional, reticular o de llosa horitzontals. Tots els nusos inclosos en 
un mateix “grup” tenen relacionats els seus graus de llibertat corresponents als desplaçaments en els eixos Xg y Zg, i al gir 
en l’eix Yg. 

2.3.4.1 Anàlisi Modal Espectral 

L'anàlisi modal espectral, considerada de tipus 'dinàmic', consta, fonamentalment, dels següents passos: 

− Obtenció, per a cada direcció de sisme a considerar, dels valors i vectors propis del sistema d'equacions 

[ ] [ ][ ] { }K M− ⋅ =
2

0ω Φ

 
on 

K: Matriu de rigidesa en la direcció considerada 

w :  Freqüència angular d'excitació (arrel quadrada del valor propi) 

M: Matriu de massa de l'estructura  

Φ: Vector propi 

− Obtenció, per a cada mode de vibració i cada direcció, de l'acceleració imposada a cada punt de l'estructura, 
utilitzant per això una funció de "resposta espectral". 

− A partir de l'acceleració característica i del vector propi de cada mode s'obté una força a aplicar a cada nus, en la 
mateixa direcció que la direcció de sisme. Donat que l'edifici vibra a la vegada en tots els seus nusos, es necessari sumar els 
efectes combinats de tots ells. Es la denominada 'superposició modal espectral'. 

− Combinació, per a cada direcció, dels desplaçaments, girs i esforços obtinguts en els diferents modes de vibració 
per obtenir els desplaçaments, girs i solicitacions ponderats de cada direcció de sisme. 

2.3.4.2 Direccions de sisme considerades 

Tricalc considera, com a direccions de sisme, les dels eixos generals (X+,X-, Z+, Z-, Y+ i Y). Aquestes direccions 
corresponen a les hipòtesis del programa 5, 6 i 24, respectivament. Ja que no es pot predir la direcció en la que es situa 
l'epicentre d'un terratrèmol respecte l'edifici, es suficient considerar dues direccions horitzontals de sisme independents i 
ortogonals entre sí. 

Als efectes de considerar l’acció del sisme d’una direcció a l’altre, és possible utilitzar un coeficient de majoració de les 
accions sísmiques incrementant en el factor 1.12, o utilitzar la regla del 30 % (vegi el LLISTAT D’OPCIONS). 

La consideració del sisme vertical (Y+, Y-) es opcional (veure LLISTAT D'OPCIONS). 

2.3.4.3 Modelització i graus de llibertat 

Per a la correcta avaluació de l'acció sísmica, és necessari que l' estructura es trobi    predimensionada i amb totes les 
càrregues introduïdes. 

Als efectes d'avaluació de càrregues sísmiques, l'estructura es modelitza com un conjunt de barres amb les masses 
concentrades en els nusos. Aquesta modelització és acceptable per a la majoria de les situacions, encara que en alguns 
casos (sisme vertical d' una gran biga carregada uniformement, per exemple) no és correcte traslladar les càrregues als 
nusos. Es consideren solament nusos situats sobre la rasant de la qual, el moviment en la direcció d'estudi no estigui 
coaccionat mitjançant un recolzament. És a dir, es considera que tota l'estructura sota la rasant es mou solidàriament amb 
el terreny durant el sisme. 

La modelització de l' estructura es pot realitzar separadament per a cada direcció d' estudi o bé globalment (veure  el 
LLISTAT D' OPCIONS). 

És opcional (veure el LLISTAT D' OPCIONS) la consideració del gir al voltant d'un eix vertical com a grau de llibertat. En 
aquest cas, es considera que els nusos situats en un forjat  horitzontal indeformable roten al voltant del centre de rigideses 
del susdit forjat, mentre que la resta ho fan sobre sí mateixos. 

També és opcional (veure LLISTAT D’OPCIONS) considerar el gir al voltant dels eixos X i Z generals (opció ‘SENSE 
CONDENSACIÓ’) o no (opció ‘AMB CONDENSACIÓ’). 

 

Es realitza el càlcul condensant els graus de llibertat dels forjats horitzontals (unidireccionals, reticulars o lloses) de 
l'estructura, la qual cosa equival a considerar els forjats  horitzontals infinitament rígids en el seu pla. Els forjats tindran un 
únic grau de llibertat  en les   direccions horitzontals del sisme i en el gir al voltant de l'eix Yg. 
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El terreny es considera un sòlid  rígid, la qual cosa, en general, està del costat de la seguretat. Per que aquesta simplificació 
sigui correcta, s'han d'evitar estructures, la dimensió en planta de les quals, superi la de la longitud de les ondes sísmiques, 
de l' ordre de 100 metres. 

2.3.4.4 Matriu  de massa considerada: massa traslacional i massa rotacional 

Tricalc  calcula la matriu de massa, matriu diagonal en la que les masses de cada nus, grau de llibertat, es situen en la 
diagonal. 

Els graus de llibertat  traslacionals (2 desplaçaments horitzontals més, opcionalment, un desplaçament vertical) estan 
associats a masses traslacionals. Per al càlcul de les esmentades masses  traslacionals, es considera la component vertical 
de las càrregues  equivalents aplicades en els nusos. Tenen per tant unitats de massa. 

És opcional (veure LLISTAT D' OPCIONS) la consideració d' un grau de llibertat rotacional (rotació al voltant de l'eix 
vertical). Aquest grau  de llibertat està associat a masses rotacionals. Per al càlcul de dites masses rotacionals, es considera 
la component vertical de les càrregues  equivalents aplicades en els nusos multiplicada per la distància al quadrat entre el 
punt d' aplicació de la càrrega  i la posició de l'eix de rotació considerat. Tenen per tant unitats de massa per distància al 
quadrat. 

En tot cas, ambdós tipus de massa són multiplicats pels següents coeficients: 

0 + α·[màx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + β·21 

on 

‘0’ és l' hipòtesi de càrrega permanent. 

‘1+2’, ‘7+8’ i ‘9+10’ són les parelles de càrregues alternatives (sobrecàrregues d'ús i   tabiqueria). 

‘11’ a ‘20’ són les hipòtesis de càrregues  mòbils (ponts grua, per exemple). 

‘21’ és l' hipòtesi de càrrega de neu. 

‘α’ és un factor, entre 0,3 y 0,6 (NCSE-94) o 0,5 y 0,6 (NCSE-02), en funció de l'ús de l'edifici. 

‘β’ és 1,0 ó 0,3 (NCSE-94), 0,5 ó 0,0 (NCSE-02) en funció del temps de permanència de la neu 
 (nº de dies / any). 

‘NMov’ és el nombre de càrregues mòbils actives.  

2.3.4.5 Obtenció dels valors i vectors propis. 

El programa calcula, per a cada direcció de forma separada o conjuntament per a tots els graus de llibertat considerats, els 
valors i vectors propis resultants del sistema d'equacions: 

[ ] [ ][ ] { }K M− ⋅ =ω
2 0Φ  

Els valors propis, els valors de ω per als que el sistema té una solució no trivial, representen les freqüències angulars de 
vibració pròpies de l' estructura, en la direcció considerada (freqüències naturals). En una estructura existeixen tants modes 
de vibració com graus de llibertat. Si bé la norma NCSE obliga a considerar tres modes de vibració en cada direcció quan 
l'estudi es realitza de forma separada en cada direcció, i quatre globals quan  l'estudi es realitza de mode global, Tricalc 
emmagatzema i utilitza els 30 primers modes de vibració, corresponents als 30 primers períodes de vibració, ordenats de 
major a menor. D’aquests fins a  30 modes, es poden indicar quants es desitja  utilitzar per a l'obtenció d'esforços. Els 
períodes de vibració vénen donats per l'expressió. 

T =
⋅2 π

ω  

2.3.4.6 Obtenció de la massa participant de cada mode 

El tant per cent de massa participant, Mpd, en el mode de vibració ‘k’ i la direcció ‘d’, ve    donat per l'expressió: 

%

, , ,

, ,

Mp

M

M M
d

d i d k i

i

n

i k i

i

n

d i

i

n
=

⋅











⋅

⋅
=

= =

∑

∑ ∑

Φ

Φ

1

2

2

1 1

100

 

M M M M Mi k i x i x k i y i y k i z i z k i yy i yy k i

i

n

i

n

i

n

i

n

i

n

⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

=====

∑∑∑∑∑ Φ Φ Φ Φ Φ, , , , , , , , , , , , , .2 2 2 2 2

11111

1 0

 
essent: 

n: Nombre de graus de llibertat.       

Mx,i: Massa traslacional en la direcció ‘x’ del grau de llibertat ‘i’. 

Myy,i: Massa rotacional sobre l'eix vertical ‘y’ del grau de llibertat ‘i’. 

Fx,k,i: Component del vector propi corresponent a la traslació ‘x’, mode de vibració ‘k’ i grau de 
llibertat ‘i’. 

Fyy,k,i: Component del vector propi corresponent a la rotació ‘y’, mode de vibració ‘k’ i grau de 
llibertat ‘i’. 

2.3.4.7 Obtenció de l'acceleració  característica 

L' acceleració lineal característica d' un determinat  període de vibració es calcula mitjançant  una expressió funció del 
període propi de vibració, de la zona sísmica, del tipus de terreny i de l' amortiguació i ductilitat considerades. Per a això es 
solen utilitzar gràfics de resposta espectral normalitzats per a una acceleració del terreny d' 1g (9.806 m/s2), en els que en 
eix X es situa el període de vibració natural de l'edifici, i en eix Y s' obté l' acceleració característica. 

En la Norma NCSE els espectres de resposta estan normalitzats per a una acceleració del terreny d' 1 m/s2. 

2.3.4.8 Acceleració rotacional 

Tricalc permet considerar, de forma opcional (veure LLISTAT D' OPCIONS), accions sísmiques rotacionals: és a dir, que el 
terreny, a més de desplaçar-se horitzontal i verticalment, pot rotar durant un sisme. Per a això,  és necessari disposar  de 
les acceleracions angulars produïdes per un sisme,  per exemple mitjançant  gràfiques de resposta espectral en les que en 
abscisses s'entri per períodes o freqüències naturals i en ordenades s'obtinguin acceleracions angulars (rad / s2). Donat que 
dits espectres no estan actualment disponibles (estan fora de l'abast de l'actual ciència sismològica), Tricalc  permet  
introduir un factor que multiplicat per l'acceleració lineal produïda en cada mode de vibració, obté l' acceleració angular 
corresponent. 

2.3.4.9 Zones sísmiques. 

La norma NCSE determina la situació d'un  edifici per dos valors: l'acceleració sísmica bàsica i el coeficient de contribució. 

L'acceleració sísmica bàsica és l'acceleració  horitzontal patida pel terreny en un terratrèmol amb un període de retorn de 
500 anys. Els seus valors, a Espanya, es situen  entre 0 i 0,25·g, essent ‘g’ l'acceleració de la gravetat. 

L'acceleració sísmica de càlcul és l'acceleració amb la que s'ha de calcular l' estructura. En NCSE-94 ve donada per un 
factor, entre 1,0 y 1,3, que multiplica l'acceleració sísmica bàsica en funció de la importància de l' edificació. Dita  
importància es determina mitjançant el període de vida estimat, 50 anys per a edificis de normal importància i 100 anys per 
a edificis d'especial importància. A NCSE-02 ve també afectat per un coeficient S d’amplificació del sòl. 

El coeficient de contribució, K, té en compte la distinta contribució a la perillositat sísmica en cada punt d'Espanya,  de la 
sismicitat de la Península i de la proximitat a la falla Açores - Gibraltar. Els seus valors es situen entre  1,0, per a tot  el 
territori nacional llevat d'Andalusia    occidental i sud-oest d' Extremadura, i 1,5. 

2.3.4.10 Combinació dels diferents modes de vibració 

Donat que  l'edifici vibra a la vegada en tots els seus modes, és necessari sumar els efectes combinats de tots ells. És el 
que es denomina 'superposició modal espectral’. 

Tricalc utilitza la ‘Combinació Quadràtica Complerta’, tal com indica la norma NCSE-94.(A NCSE-02 s’indica el mètode de 
l’Arrel Quadrada de la Suma de Quadrats modificat, que el programa no utilitza.) Per a cada nus o barra, l' efecte ponderat 
‘S’, que pot ser el desplaçament, la velocitat, l'acceleració  o un esforç, ve donat per l'expressió: 

( )

( ) ( )

S S S

v f f

f v f f
f

i j ij

j

r

i

r

ij ji
i

j

= ⋅ ⋅

≡ =

⋅ ⋅ + ⋅

− + ⋅ ⋅ ⋅ +

=

==

∑∑ π

π π
ω

ω

11

2 3 2

2
2

2 2

8 1

1 4 1

/

;

 
essent: 
r: nombre de modes de vibració.. 

v: coeficient d' amortiguació, en tants per 1. 

w: freqüència angular, de manera que f  sigui menor o igual  a la unitat.  

Tricalc permet a més indicar quants  modes de vibració es desitgen considerar en aquesta combinació. 

2.3.4.11 Consideració dels efectes combinats de les direccions d'estudi.  

Donat que es coneix   ‘a priori’ la direcció del sisme més desfavorable, no n'hi ha prou amb estudiar de forma independent 
els efectes de l'acció sísmica en dues direccions ortogonals. La norma espanyola NCSE solament  indica que, en el cas de 
calcular els modes de vibració de forma separada per a cada direcció, s'ha de sumar al pèssim esforç degut a una direcció 
el 30% del pèssim esforç de la direcció ortogonal. És la denominada, en la bibliografia clàssica, ‘regla del 30%’, que no és 
utilitzada pel programa. La bibliografia actual, considera més precís multiplicar els efectes de cada direcció horitzontal per 
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un factor de 1,12. Per a considerar aquest  factor en el programa, n'hi ha prou amb  introduir, com a coeficients de 
majoració  de les hipòtesis horitzontals de sisme (‘5’ y ‘6’), un valor de 1,12 en lloc de 1,0 com es sol definir (veure el 
LLISTAT D'OPCIONS). 

2.3.4.12 Centre de masses i centre de rigideses 

L' aplicació de les forces horitzontals obtingudes en el centre de masses de cada grup o forjat, provoca una torsió en cada 
forjat, si no coincideixen els centres de massa i de rigidesa del grup. En tot cas, sempre s'ha de considerar (encara que a 
Tricalc és opcional) una excentricitat accidental, de valor segons la normativa aplicada. 

La norma NCSE considera a més, una excentricitat addicional d' un 1/20 de la màxima dimensió del pla, amidat 
ortogonalment a la direcció de sisme considerada. 

Si s'ha habilitat  la consideració de la massa rotacional, i s'ha definit una determinada acceleració rotacional (angular), es 
produeixen també unes rotacions addicionals degudes a elles.                

2.3.4.13 Càlcul d'esforços. 

Un cop obtingudes las forces estàtiques  equivalents a l' acció sísmica, en les hipòtesis ‘5’ (direcció X+, X-), ‘6’ (direcció Z+, 
Z-) i ‘24’ (eix vertical Y+, Y-) i en cada mode de vibració, es pot procedir al càlcul d' esforços en la forma habitual. 

El programa obté així  els  desplaçaments, girs i esforços de cada mode de vibració i direcció, combinant-se posteriorment, 
en cada hipòtesi de sisme, mitjançant  la ‘combinació cuadràtica complerta’. Per exemple: per obtenir el moment flector Mz 
de la hipòtesi ‘5’ en una determinada secció, s'obtenen  els  moments Mz produïts  pels modes de vibració de dita  hipòtesi i 
es combinen aplicant la ‘combinació quadràtica complerta’. 

2.4 SECCIONS 

2.4.1 Definició de les característiques geomètriques i mecàniques dels perfils 

2.4.1.1 Cantell H 

Es el valor de la dimensió del perfil en el sentit paral·lel al seu eix Y principal, en mm. 

2.4.1.2 Ample B 

Es el valor de la dimensió del perfil en el sentit paral·lel al seu eix Z principal, en mm. 

2.4.1.3 Àrea Ax 

Es el valor de l'àrea de la secció transversal d'un perfil d'acer, en cm2, corresponent al valor A en la taula "B.1 Perfils IPN" 
de la norma EA-95 (Cap.2). En una secció rectangular ve donada per l'expressió:  

A B Hx = ⋅  

2.4.1.4 Àrea Ay 

Es l'àrea a considerar en el càlcul de les tensions tangencials paral·leles a l'eix Y principal de la secció transversal d'un perfil 
d'acer, en cm2. El seu valor es calcula amb l'expressió: 

A y =

⋅I e

S

z

z  
essent 
Iz: Inèrcia segons l'eix z. 
e: Gruix del perfil en el punt en el que es produirà la  màxima tensió tangencial deguda al tallant Fy. 
Sz: Moment estàtic d'una secció corresponent entre la fibra, paral·lela a l'eix Z principal, exterior i el punt on es  
produirà la màxima tensió tangencial deguda al tallant  respecte l'eix paral·lel a l'eix Z principal que passi pel centre de 
gravetat de la secció. En la taula "B.1 Perfils IPN" de la norma EA-95 (Cap.2) correspon al valor Sx. 
El valor d'Ay correspon aproximadament a l'àrea de l'ànima en els perfils en forma d'I. En una secció rectangular ve donada 
per l'expressió:  

A B HY = ⋅ ⋅2
3  

2.4.1.5 Àrea Az 

Es l'àrea a considerar en el càlcul de les tensions tangencials paral·leles a l'eix Z principal de la secció transversal d'un perfil 
d'acer, en cm2. El seu valor es calcula amb l'expressió:  

A
I e

S
z

y

y

=

⋅

 
essent  

Iy: Inèrcia segons l'eix y. 

e: Gruix del perfil en el punt en el que es produirà la màxima tensió tangencial deguda al 
tallant Fz. 

Sy: Moment estàtic d'una secció corresponent entre la fibra exterior i el punt on es produirà la 
màxima tensió tangencial. 

El valor d'Az correspon aproximadament a l'àrea de les ales en els perfils en forma d'I. En una secció rectangular té el 
mateix valor que Ay. 

2.4.1.6 Moment d’inèrcia Ix 

Moment d'inèrcia a torsió, en cm4. El moment d'inèrcia a torsió d'una secció rectangular ve donat per l'expressió:  

I
B

H

B

H
H Bx = − ⋅ ⋅ −

⋅



















 ⋅ ⋅

1

3
0 21 1

12

4

4

3,

 
essent H ≥ B 
En les seccions en T es té en compte el que s'indica en la taula A3-1 de la norma EA-95 (Cap.3), que reflexa que l'inèrcia a 
torsió d'una peça formada per dos rectangles (d'inèrcies a torsió Ix1 e Ix2) en forma de T ve donada per l'expressió: 

( )I I Ix x x= ⋅ +11 1 2,  

2.4.1.7 Moment d'inèrcia Iy 

Moment d'inèrcia de la secció respecte un eix paral·lel a l'eix Y principal que passi pel seu centre de gravetat, en cm4. El 
seu valor per a una secció rectangular ve donat per l'expressió:  

I
H B

Y =
⋅

3

12  

2.4.1.8 Moment d'inèrcia Iz 

Moment d'inèrcia de la secció respecte un eix paral·lel a l'eix Z principal que passi pel seu centre de gravetat, en cm4. El 
seu valor per a una secció rectangular ve donat per l'expressió:  

I
B H

Z =
⋅

3

12  

2.4.1.9 Mòdul resistent Wt 

Mòdul resistent a torsió en cm3 d'una secció d'acer. Es la relació existent entre el moment torsiu i la tensió tangencial 
màxima produïda per ell. Per a una secció oberta formada per varis rectangles ve donat per l'expressió (Taula A3-1 de la 
norma EA-95(Cap. 3)): 

W
I

e
t

X

i

=

 
essent 
Ix: Inèrcia a torsió de la secció. 
ei: Gruix del rectangle de major gruix. 

2.4.1.10 Mòdul Resistent Elàstic WY,el 

És el mòdul resistent a la flexió segons un plànol ortogonal a l’eix Y principal d’una secció d’acer, en cm3 , que es calcula a 
partir del moment d’inèrcia Iy. En seccions simètriques respecte a un plànol paral·lel a l’eix Y principal de la barra, ve donat 
per l'expressió: 
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, B

I
W Y

elY =  

El seu valor per una secció rectangular ve donat per l'expressió: 

6

2

,

B
HW elY ⋅=  

2.4.1.11 Mòdul Resistent Elàstic WZ,el 

És el mòdul resistent a la flexió segons un plànol ortogonal a l'eix Z principal d'una secció d'acer, en cm3, que es calcula a 
partir del moment d'inèrcia Iz. En seccions simètriques respecte a un plànol paral·lel a l'eix Z principal de la barra, ve donat 
per l'expressió: 

2

, H

I
W Z

elZ =  

El seu valor per una secció rectangular ve donat per l'expressió: 

6

2

,
HBW elZ ⋅=  

2.4.1.12 Mòdul Resistent  Plàstic WY,pl 

És el mòdul resistent a la flexió plàstica segons un plànol ortogonal a l'eix Y principal d'una secció d'acer, en cm3, que es 
calcula suposant totes les fibres de la secció treballant al límit elàstic. 

El seu valor per una secció rectangular ve donat per l'expressió: 

4

2

,

B
HW plY ⋅=  

2.4.1.13 Mòdul Resistent  Plàstic WZ,pl 

És el mòdul resistent a la flexió segons un plànol ortogonal a l'eix Y principal d'una secció d'acer, en cm3, que es calcula 
suposant totes les fibres de la secció treballant al límit elàstic. 

El seu valor per una secció rectangular ve donat per l'expressió: 

4

2

,

H
BW plZ ⋅=  

2.4.1.14 Pes P 

Es el pes propi de la barra en Kg/ml. 

2.4.2 Seccions d'inèrcia variable: carteles 

El programa permet l'introducció de seccions d'inèrcia variable (carteles) d'acer o fusta (però no de formigó). Les carteles 
només podran definir-se sobre barres a les que prèviament s'hagin assignat un perfil amb les següents característiques: 
Han de ser en forma de 'I' i de material 'Acer' o 'Fusta', o en forma rectangular i de material 'Fusta'. Les carteles poden 
definir-se exclusivament en el plànol Y principal, és a dir, en el plànol de l'ànima. 

Es possible definir quatre tipus de seccions d'inèrcia variable: 

− Tall oblic del perfil.  Consisteix en tallar obliquament l'ànima del perfil i soldar la secció donant la volta a un dels 
mitjos perfils. Es equivalent a allargar o escurçar l'ànima del perfil. Per què el perfil sigui vàlid, el cantell total del perfil 
acartelat ha d'ésser al menys 3 vegades el gruix de l'ala. 

− Cartabons. Consisteix en soldar d'una a tres peces rectangulars o trapezoïdals perpendicularment a una de les 
ales d'un perfil base, essent totes les peces del mateix gruix. Per què la selecció sigui vàlida, el cantell del perfil més l'alçada 
de la cartela ha d'ésser al menys el del perfil de la base, i la suma dels gruixos dels cartabons no ha de superar l'ample del 
perfil base. 

− Semiperfil. Consisteix en soldar a un perfil base un altre perfil en forma de 'T' extret d'un perfil idèntic al base. 
Perquè la selecció resultant sigui vàlida, el cantell del perfil acartelat ha d'ésser al menys el del perfil base. 

− Palastres. Consisteix en soldar a un perfil base un perfil en forma de 'T' extret y d'un perfil idèntic al base. Perquè 
la selecció resultant sigui vàlida, el cantell del perfil acartelat ha d'ésser al menys el del perfil base. 

Per realitzar el càlcul d'esforços i el càlcul dels modes de vibració dinàmics, Tricalc divideix les barres de secció variable en 
un nombre determinat de barres de secció constant. A la barra de secció variable complerta  se la denominarà en aquesta 

memòria  'Cartela primària', mentre que a cadascuna  de les barres de secció constant en las que es divideix la cartela 
primària se les denominarà 'Carteles secundàries'. 

2.5 CÀLCUL DE SOL·LICITACIONS 

El càlcul de les sol·licitacions ha estat realitzat mitjançant el mètode matricial espaial de la rigidesa, suposant una relació 
lineal entre esforços i deformacions en les barres i considerant els sis graus de llibertat possibles de cada nus. A títol 
indicatiu, es mostra a continuació la matriu de rigidesa d'una barra, on es poden veure les característiques dels perfils 
utilitzats per al càlcul d' esforços: 
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E I
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E I
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E I
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on E és el mòdul de deformació longitudinal i G és el mòdul de deformació transversal calculat en funció del coeficient de 
Poisson i de E. Els seus valors es prenen de la base de perfils corresponent a cada barra. 

Es possible reduir l’escurçament per axil dels pilars mitjançant l’introducció d’un factor multiplicador del terme ‘E·Ax / L’ de 
la matriu anterior, com es recull en el LLISTAT DE DADES DE CALCUL. 

Es possible considerar l'opció d'indeformabilitat de forjats horitzontals en el seu plànol, com es recull en el LLISTAT DE 
DADES DE CALCUL. Al seleccionar aquesta opció, tots els nusos situats dins del perímetre de cada forjat horitzontal, 
unidireccional, reticular o llosa, queden englobats en 'grups' (un per cada forjat), als que individualment s'assignen 3 graus 
de llibertat. El desplaçament vertical -Dy- i els girs segons els eixos horitzontals -Gx i Gz-. Els altres tres graus de llibertat 
(Dx, Dz i Gy) es suposen comptabilitzats entre tots els nusos del 'grup'. Als nusos que no pertanyen a un forjat horitzontal, 
ja sigui per estar independents o per estar en plànols inclinats, se'ls hi assignen 6 graus de llibertat. 

Es possible considerar el tamany del pilar en els forjats reticulars i lloses, tal com es recull en el LLISTAT DE DADES DE 
CALCUL. Al seleccionar aquesta opció, es considera que la part de forjat o llosa situada sobre el pilar (considerant per això l' 
exacta dimensió del pilar i la seva posició o creixement) és infinitament rígida. Tots els nusos situats a l’interior del 
perímetre del pilar comparteixen, per tant, els 6 graus de llibertat (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Això fa que a l’interior d’aquesta 
porció de forjat, no existeixin esforços, i per tant, els nervis i les bigues que escometen al pilar s’armen amb els esforços 
existents a la cara del pilar. 

En base a aquest mètode s'ha plantejat i resolt el sistema d'equacions o matriu de rigidesa de l'estructura, determinant els 
desplaçaments dels nusos per l'actuació del conjunt de les càrregues, per posteriorment obtenir els esforços en els nusos 
en funció dels desplaçaments calculats. 

En el cas de que l'estructura es calculi sota els efectes de les accions sísmiques definides per la Norma NCSE es realitza el 
càlcul de l'estructura mitjançant el mètode de l' "Anàlisi Modal Espectral", recomanat per la mateixa. D'aquesta forma 
poden obtenir-se els modes i períodes de vibració propis de l'estructura, dades que poden ésser utilitzades per a la 
combinació de l'estructura amb càrregues harmòniques i la possibilitat d’entrada en ressonància' de la mateixa. 

2.5.1 Modelització de murs resistents 

Els murs resistents es modelitzan com elements finits tridimensionals de quatre vèrtex. Els altres tipus d’elements, ja siguin 
bigues, pilars, diagonals, forjats reticulars i lloses de forjat o fonamentació es modelitzan com elements lineals tipus barra. 

Una biga, un pilar o una diagonal està formada per dos nusos units mitjançant una ‘barra’; un forjat reticular o una llosa de 
forjat està constituït per una retícula de ‘nervis’ que, amb les seves interseccions, formen un conjunt de ‘nusos’ i ‘barres’. 
De forma similar, un mur resistent està format per un conjunt d’elements finits juxtaposats definits per els seus nodes o 
vèrtex. 

Quan en una estructura es defineixen bigues, pilars, diagonals, forjats i murs resistents, el mètode de càlcul d’esforços 
consisteix a formar un sistema d’equacions lineals que relacionen els graus de llibertat que es desitgen obtenir, els 
desplaçaments i girs dels nusos i dels nodes, amb les accions exteriors, les càrregues, i les condicions de vora, suports i 
encastaments.  

De forma matricial, es tracta de l’equació 

[K] · {D} = {F} 
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on ‘[K]’ es la matriu de rigidesa de la estructura, ‘{D}’ es el vector de desplaçaments i girs dels nusos i nodes, i ‘{F}’ es el 
vector de forces exteriors. Una vegada resolt el sistema d’equacions, i per tant, obtinguts els desplaçaments i girs dels 
nusos i nodes de la estructura, es possible obtenir els esforços (en el cas de les bigues, pilars, diagonals i nervis dels forjats 
i lloses) i les tensions (en el cas dels murs resistents) de tota l’estructura. 

Per obtenir el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, s’opera d’igual forma que amb una estructura formada exclusivament per nusos i 
barres: cada part de la estructura (barra, tros de nervi o element finit) posseeix una matriu de rigidesa elemental, [K]e, que 
després de transformar-la al sistema d’eixos generals de la estructura, es pot sumar o ensamblar en la matriu general de la 
estructura. L’única diferència entre les barres i els elements finits es la dimensió i significat de cada fila o columna de les 
seves matrius de rigidesa elementals (a l’apartat ‘5.18.2 Característiques geomètriques i mecàniques dels perfils’ apareix la 
matriu de la rigidesa elemental d’una barra). Es pot, per tant, que el mètode matricial espaial de càlcul d’estructures de 
barres es un cas particular del mètode d’elements finits, en el que l’element finit es una barra. 

2.5.2 Element finit utilitzat 

Per la modelització de murs resistents, el programa utilitza un element finit isoparamètric quadrilàter de 4 nodes. Cada 
node posseeix cinc graus de llibertat (u, v, w, θx y θy), sent els 2 primers de tensió plana i els 3 següents de flexió de 
placa. La matriu de rigidesa elemental te, en coordenades naturals, 4·5 = 20 files i 20 columnes, no existint termes que 
relacionin els graus de llibertat de tensió plana amb els de flexió de placa. Per tant, l’element utilitzat procedeix de 
l’engalzament d’un element quadrilàter de quatre nodes de tensió plana amb altre també quadrilàter de quatre nodes de 
flexió de placa. Concretament, per la flexió s’ha utilitzat l’element quadrilàter de quatre nodes amb deformacions de tallant 
lineals CLLL (placa grossa de Reissner-Mindlin basada en camps de deformacions de tallant transversal imposades). 

Per la obtenció de la matriu de rigidesa, s’utilitza una integració numèrica mitjançant una quadratura de Gauss-Legendre de 
2 x 2 punts. La posició dels 2 x 2 punts de Gauss en coordenades naturals, així com els pesos assignats a aquests punts, es 
la següent: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

Una vegada obtinguts els desplaçaments de tots els nusos i nodes de la estructura (resolent el sistema [K]·{D}={F}), 
s’obtenen les tensions en els punts de Gauss de cada element mitjançant una quadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 
punts. Les tensions nodals de cada element s’obtenen extrapolant, mitjançant les funcions de forma del element, les dels 
punts de Gauss. Aquests procediment produeix valors nodals discontinus entre elements adjacents, discontinuïtats que es 
redueixen segons es fa la malla d’elements més tupida, fins desaparèixer en el límit. 

En el programa es realitza un ‘allisat’ de les tensions nodals mitjançant una mitja quadràtica de les tensions procedents de 
cada element al que pertany el node en qüestió. Aquest allisat es produeix mur a mur; es a dir, els nusos situats a l’interior 
d’un mur posseiran un únic vector de tensions, però els situats a la frontera entre dos murs posseiran un vector diferent per 
cada mur al que pertanyi el node. Aquest es fa així perquè normalment, a les unions entre murs (les unions en horitzontal 
s’acostumen a realitzar per canvis de direcció del mur, i les unions en vertical s’acostumen a realitzar en els forjats), es 
produeixen salts bruscos de les tensions. 

Les tensions (esforços) que es produeixen en un tros de mur elemental de dimensions dx, dy respecte al sistema de 
coordenades principal del mur, son les següents: 
 

Tensió Esforç Tipus Descripció 
σx Fx·dy Tensió Plana Axil horitzontal 
σy Fy·dx Tensió Plana Axil vertical 
τxy Txy·dy, Tyx·dx Tensió Plana Tallant contingut en pla 

 dz ∫ ⋅⋅ yz σ

 

Mx·dx Flexió Moment flector respecte 
a un eix horitzontal 

 dz ∫ ⋅⋅ xz σ

 

My·dy Flexió Moment flector respecte 
a un eix vertical 

 dz ∫ ⋅⋅ xyz τ

 

Mxy·dy, Myx·dx Flexió Moment Torsor respecte 
a un eix contingut en el 
pla. 

 dz ∫ ⋅xzτ
 

Txz·dy Flexió Tallant horitzontal 
perpendicular al pla 

 dz ∫ ⋅yzτ
 

Tyz·dx Flexió Tallant vertical 
perpendicular al pla 

 

Fx·dy

Txy·dy

Txy·dx

Txy·dy

Txy·dx

Fx·dy

Fy·dx

Fy·dx

X

Y

 
Axils i tallants de Tensió Plana. 

Mx·dx

Mx·dx

My·dy

My·dy

X

Y

 
Moments Flectors de Flexió de plaques. 

Mxy·dx

Mxy·dy

Mxy·dy

Mxy·dx

Y

X

 
Moments Torsors de Flexió de plaques. 

Tyz·dx

Tyz·dx

Txz·dy

Txz·dy

Y

X

 
Tallants de Flexió de plaques. 
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2.5.3 Principis fonamentals del càlcul matricial. 

El programa Tricalc realitza el càlcul d'esforços utilitzant com a mètode de càlcul, el mètode matricial de la rigidesa.  En 
aquest mètode, es calculen els desplaçaments i girs de tots els nusos de l'estructura, (cada nus té sis graus de llibertat: els 
desplaçaments i girs sobre tres eixos generals de l'espai, a menys que s'opti per la opció d'indeformabilitat dels forjats 
horitzontals en el seu plànol o la consideració del tamany del pilar en forjats reticulars i lloses), i en funció d'ells s'obtenen 
els esforços (axils, tallants, moment torsor i flectors) de cada secció. 

Per a la validesa d'aquest mètode, les estructures a calcular han de complir o s'ha de suposar el compliment dels següents 
supòsits: 

2.5.3.1 Teoria de les petites deformacions: 1er  i  2on ordre 

Es suposa que la geometria d'una estructura no canvia apreciablement sota l'aplicació de les càrregues. Aquest principi és 
en general vàlid, llevat dels casos en els que la deformació és excessiva (ponts penjants, arcs esvelts Si es realitza un càlcul 
en 1er ordre, implica a més, que es menyspreen els esforços produïts pels desplaçaments de les càrregues originats al 
desplaçar-se l’estructura. Si es realitza un càlcul en 2n ordre, es consideren els esforços originats per les càrregues al 
desplaçar-se l’estructura, sempre dins de la teoria de les petites deformacions que implica que les longituds dels elements 
es mantenen constants. 

Aquest mateix principi estableix que es menyspreen els canvis de longitud entre els extrems d'una barra deguts a la 
curvatura de la mateixa o a desplaçaments produïts en una direcció ortogonal a la seva directriu, tant en un càlcul en 1er 
ordre com en 2n ordre. 

Hi ha altres mètodes tals com la teoria de les grans deflexions que sí recullen aquests casos, que no son contemplats a 
Tricalc. 

En el càlcul en 2n ordre es permeten seleccionar les combinacions a considerar, pel criteri de màxim desplaçament i pel 
criteri de màxim axil, o també és possible la realització del càlcul en 2n ordre per a totes les combinacions. 

2.5.3.2 Linealitat 

Aquest principi suposa que la relació tensió -deformació, i per tant, la relació càrrega deflexió, és constant, tant en 1er 
ordre com en 2n ordre. Això és generalment vàlid en els materials elàstics, però s'ha de garantir que el material no arriba al 
punt de fluència en cap de les seves seccions. 

2.5.3.3 Superposició 

Aquest principi estableix que la seqüència d'aplicació de les càrregues no altera els resultats finals.Com a conseqüència 
d'aquest principi, és vàlid l'ús de les "forces equivalents als nusos" calculades a partir de les càrregues existents en les 
barres; això és, pel càlcul dels desplaçaments i girs dels nusos es substitueixen les càrregues existents a les barres per les 
seves càrregues existents a les barres per les seves càrregues equivalents aplicades als nusos. 

2.5.3.4 Equilibri 

La condició d'equilibri estàtic estableix que la suma de totes les forces externes que actuen sobre l'estructura, més les 
reaccions, serà igual a zero.  Així mateix, han d'estar en equilibri tots el nusos i totes les barres de l'estructura, per la qual 
cosa la suma de forces i moments interns i externs en tots els nusos de l'estructura ha de ser igual a zero. 

2.5.3.5 Compatibilitat 

Aquest principi suposa que la deformació i conseqüentment el desplaçament, de qualsevol punt de l'estructura és continu i 
té un sol valor. 

2.5.3.6 Condicions de contorn 

Per poder calcular una estructura, s'han d'imposar una sèrie de condicions de contorn.  TRICALC permet definir en 
qualsevol nus restriccions absolutes (suports i encastaments) o relatives (ressorts) al desplaçament i al gir en els tres eixos 
generals de l'estructura, així com desplaçaments imposats (assentaments). 

2.5.3.7 Unicitat de les solucions 

Per a un conjunt donat de càrregues externes, tant la forma deformada de l'estructura i les forces internes així com les 
reaccions té un valor únic. 

2.5.3.8 Desplom i imperfeccions inicials 

Existeix la possibilitat de considerar els efectes de les imperfeccions inicials globals degudes a les desviacions geomètriques 
de fabricació i de construcció de l’estructura. Tant la Norma CTE DB SE-A en el seu article 5.4.1 Imperfeccions 

geomètriques com l’Eurocodi 3 en el seu article 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citen la necessitat de 
tenir en compte aquestes imperfeccions. Aquests valors son els següents: 

 L/200 si hi ha dos suports i una alçada.  L/400 si hi ha 4 o més suports i 3 o més alçades.  L/300 per a situacions intermedies. 

A més es defineixen uns valors de deformació (e0) per a les imperfeccions locals degudes als esforços de compressió sobre 
els pilars. Aquests valors venen donats per la taula 5.8 de la norma CTE. 

 

2.6 COMBINACIÓ D'ACCIONS 

2.6.1 Normatives 

Les combinacions d'accions per als elements de formigó armat es realitzen segons l'indicat en el EHE-08. En el cas de l’acer 
estructural, es poden realitzar d’acord a la EAE o el CTE. Per a la resta de materials es realitzen d'acord amb el CTE. 

2.6.1.1 Combinacions d’elements de formigó segons EHE-08, EAE i CTE 

Les combinacions d'accions específiques en la norma de formigó EHE-08, la d’acer estructural EAE i en el Codi Tècnic de 
l'Edificació són molt similars, per això es tracten en aquest únic epígraf. 

En el programa no existeixen càrregues permanents de valor no constant (G*), i les sobrecàrregues (Q) s'agrupen en les 
següents famílies: 

− Família 1 

Sobrecàrregues alternatives. Corresponen a les hipòtesi 1, 2, 7, 8, 9 i 10 

− Família 2 

Càrregues mòbils. Corresponen a les hipòtesi 11 a 20, inclusiu. 

− Família 3 

Càrregues de vent. Corresponen a les hipòtesi 3, 4, 25 i 26 (i a les –3, -4, -25 i -26 si s’habilita el sentit ±) 

Càrrega de neu. Correspon a la hipòtesi 22. 

Càrrega de temperatura. Correspon a la hipòtesi 21. 

a)  Coeficients de majoració 

En el cas d’EHE-08, s’utilitzen els coeficients de seguretat definits en la casella ‘Formigó’. A més, el coeficient de seguretat 
per accions favorables és 1,0 per la càrrega permanent i 0,0 per la resta. 

En el cas de EAE i CTE, s’utilitzen els coeficients de seguretat definits en la casella ‘Altres / CTE / EAE’. A més, el coeficient 
de seguretat per accions favorables és 0,8 (CTE) o 1,0 per la càrrega permanent i 0,0 per la resta. 

b)  E.L.U. Situacions persistents o transitòries 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1 (Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9 i 10) 

kQkG QG ⋅+⋅ γγ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2 (Hipòtesi 0 i de 11 a  20) 

kQkG QG ⋅+⋅ γγ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 3 (Hipòtesi 0, 3, 4, 25, 26, 21 i 22) 

kQkG QG ⋅+⋅ γγ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 2 (Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 i de 11 a 20) 

1,1,01,2,2,

2,2,02,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

γγγ

γγγ

 
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 3 (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21,  22, 25 i 26) 

1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

γγγ

γγγ

 
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 2 i 3 (Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22, 25, 26 i de 11 a 20) 

2,2,02,3,3,

3,3,03,2,2,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

⋅Ψ⋅+⋅+⋅

γγγ

γγγ
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Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1, 2 i 3 (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25, 26 i de 11 a 20) 

2,2,02,1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,01,2,2,

3,3,03,2,2,02,1,1,

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

QQQG

QQQG

QQQG

⋅Ψ⋅+⋅Ψ⋅+⋅+⋅

⋅Ψ⋅+⋅Ψ⋅+⋅+⋅

⋅Ψ⋅+⋅Ψ⋅+⋅+⋅

γγγγ

γγγγ

γγγγ

 

c)  E.L.U. Situacions accidentals (extraordinàries en CTE) 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 23) 

kkAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 1γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, de 11 a 20 i 23) 

kkAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 1γ
 

Càrrega permanent+ sobrecàrregues de la família 3 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22, 25, 26 i 23) 

kkAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 1γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 2 + càrrega accidental (Hipòtesi  0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 23 i de 11 a 
20) 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

γ

γ

 
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 3 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 
23, 25 i 26) 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

γ

γ

 
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 2 i 3 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22, 23, 25, 26 i de 11 
a 20) 

2,2,23,3,1

3,3,21,2,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

γ

γ

 
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1, 2 i 3 + càrrega accidental (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 
23, 25, 26 i de 11 a 20) 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

QQQAG

QQQAG

QQQAG

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+

γ

γ

γ

 

d)  E.L.U. Situacions sísmiques 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1 + sisme (Hipòtesi 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 24) 

kkEAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 2,γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2 + càrrega sísmica (Hipòtesi 0, 5, 6, 24 i de 11 a 20) 

kkEAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 2,γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 3 + càrrega sísmica (Hipòtesi 0, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 25 i 26) 

kkEAk QAG ⋅Ψ+⋅+ 2,γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 2 + càrregues sísmiques (Hipòtesi 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 i de 
11 a 20) 

2,2,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG ⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+ γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 3 + càrrega sísmica (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 
24, 25 i 26) 

3,3,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG ⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+ γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 2 i 3 + càrregues sísmiques (Hipòtesi 0, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 25, 26 i 
de 11 a 20) 

3,3,22,2,2, FkFFkFkEAk QQAG ⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+ γ
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1, 2 i 3 + càrregues sísmiques (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 24, 25, 26 i de 11 a 20) 

3,3,22,2,21,1,2, FkFFkFFkFkEAk QQQAG ⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+⋅+ γ
 

e)  E.L.S. Estats Límit de Servei 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1 (Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

kk QG +
 

Combinacions freqüents: 

kk QG ⋅Ψ+ 1  
Combinacions quasi permanents: 

kk QG ⋅Ψ+ 2  
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2 (Hipòtesi 0 i de 11 a 20) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

kk QG +
 

Combinacions freqüents: 

kk QG ⋅Ψ+ 1  
Combinacions quasi permanents: 

kk QG ⋅Ψ+ 2  
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 3 (Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22, 25 i 26) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

kk QG +
 

Combinacions freqüents: 

kk QG ⋅Ψ+ 1  
Combinacions quasi permanents: 

kk QG ⋅Ψ+ 2  
Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1 i 2 (Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 i de 11 a 20) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

1,1,02,

2,2,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

⋅Ψ++

⋅Ψ++

 
Combinacions freqüents: 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

⋅Ψ+⋅Ψ+

⋅Ψ+⋅Ψ+

 
Combinacions quasi permanents: 

2,2,21,1,2 FkFFkFk QQG ⋅Ψ+⋅Ψ+
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1 i 3 (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21,  22, 25 i 26) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

1,1,03,

3,3,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

⋅Ψ++

⋅Ψ++

 
Combinacions freqüents: 
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1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

⋅Ψ+⋅Ψ+

⋅Ψ+⋅Ψ+

 
Combinacions quasi permanents: 

3,3,21,1,2 FkFFkFk QQG ⋅Ψ+⋅Ψ+
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 2 i 3 (Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22, 25 i 26 i de 11 a 20) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

2,2,03,

3,3,02,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

⋅Ψ++

⋅Ψ++

 
Combinacions freqüents: 

2,2,23,3,1

3,3,22,2,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

⋅Ψ+⋅Ψ+

⋅Ψ+⋅Ψ+

 
Combinacions quasi permanents: 

3,3,22,2,2 FkFFkFk QQG ⋅Ψ+⋅Ψ+
 

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1, 2 i 3 (Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25 i 26 i de 11 a 20) 

Combinacions poc probables (característiques en CTE): 

2,2,01,1,03,

3,3,01,1,02,

3,3,02,2,01,

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

QQQG

QQQG

QQQG

⋅Ψ+⋅Ψ++

⋅Ψ+⋅Ψ++

⋅Ψ+⋅Ψ++

 
Combinacions freqüents: 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

QQQG

QQQG

QQQG

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+

⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+

 
Combinacions quasi permanents: 

3,3,22,2,21,1,2 FkFFkFFkFk QQQG ⋅Ψ+⋅Ψ+⋅Ψ+
 

 

2.7 COMPROVACIÓ DE SECCIONS D'ACER 

Al programa és possible definir si es desitja utilitzar el CTE DB ES-A ("Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic. Seguretat 
Estructural. Acer") o l’EAE (“Instrucció Espanyola d'Acer Estructural”). En el Llistat i Informe de Dades de Càlcul s'indica la 
normativa seleccionada. 

2.7.1 Criteris de comprovació 

S’han seguit els criteris indicats en CTE DB SE-A o EAE per realitzar la comprovació de l’estructura, en base al mètode dels 
estats límits. 

2.7.1.1 Tipus de seccions 

Es defineixen les següents classes de seccions: 
Classe Tipus Descripció 

1 Plàstica 
Permeten la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de 
rotació suficient per la redistribució de moments.  

2 Compacta 
Permeten el desenvolupament del moment plàstic amb una 
capacitat de rotació limitada. 

3 
Semicompacta 
o Elàstica 

En la fibra més comprimida es pot assolir el límit elàstic de l’acer 
però l’abonyegadura impedeix el desenvolupament del moment 
plàstic. 

4 Esvelta Els elements total o parcialment comprimits de les seccions 

esveltes s’abonyeguen abans d’assolir el límit elàstic en la fibra 
més comprimida. 

 

Tingui en compte que una mateixa barra, pot ser de diferent classe en cada secció (en cada punt) i per cada combinació de 
sol·licitacions. 

En funció de la classe de les seccions, el tipus de càlcul és:  
Classe de 
secció 

Mètode per la determinació 
de les sol·licitacions 

Mètode per la determinació de la 
resistència de las  seccions 

1 Plàstica Elàstic Plàstic 
2 Compacta Elàstic Plàstic 

3 Semicompacta Elàstic Elàstic 
4 Esvelta Elàstic Elàstic amb resistència reduïda 

L’assignació de la classe de secció en cada cas, es realitza d’acord amb el que s’indica en el CTE DB SE-A o en EAE. En el 
cas de seccions de classe 4, el càlcul dels seus paràmetres resistents reduïts (secció eficaç) es realitza assimilant la secció a 
un conjunt de rectangles eficaços, d’acord amb el que s’estableix en el CTE DB SE-A i EAE. 

2.7.1.2 Estat límit últim d’equilibri 

Es comprova que en tots els nusos han d’igualar-se les càrregues aplicades amb els esforços de les barres. No es realitza la 
comprovació general de bolcada de l’estructura. 

2.7.1.3 Estabilitat lateral global i guerxament 

El programa pot realitzar un càlcul en 1er ordre o en 2n ordre. Les imperfeccions inicials poden ser tingudes en compte de 
forma automàtica, encara que també l’usuari pot introduir les accions equivalents en les barres que siguin necessàries. 

La consideració dels efectes del guerxament es realitza de la següent forma: 

− Si l’estructura és intraslacional (distorsió de pilars r ≤ 0,1), basta realitzar un anàlisi elàstic i lineal en primer ordre i 
de segon ordre, i considerar el pandeig dels pilars com intraslacionals. 

− Si l’estructura és traslacional (distorsió de pilars r > 0,1), pot realitzar-se un anàlisi elàstic i lineal considerant el 
pandeig com estructura traslacional, o bé: 

− Realitzar un anàlisi elàstic i lineal de 1er ordre considerant el pandeig com estructura intraslacional però havent 
multiplicat totes les accions horitzontals sobre l’edifici pel coeficient d’amplificació 1 / (1 – r). 

− Realitzar un anàlisi elàstic i lineal de 2n ordre considerant el pandeig com estructura intraslacional sense coeficient 
d’amplificació. 

 

Es defineix par cada tipus de barra (bigues, pilars o diagonals) o cada barra individual y en cada un dels seus eixos 
principals independentment, si es desitja realitzar la comprovació a guerxament, es desitja considerar l’estructura 
traslacional, intraslacional o es desitja fixar manualment el seu factor de longitud de guerxament β (factor que al 
multiplicar-lo per la longitud de la barra s’obté la longitud de guerxament), tal i com es recull en el LLISTAT D’OPCIONS. 

Si es deshabilitza la comprovació de guerxament  en un determinat pla de guerxament d’una barra, no es realitza la 
comprovació especificada anteriorment en l’esmentat plànol. El factor reductor de guerxament d’una barra, χ, serà el 
menor dels factors de guerxament corresponents als dos plànols principals de la barra. Si es fixa el factor de longitud de 
guerxament ‘β’ d’una barra, es considerarà que per a aquesta barra l’estructura es traslacional quan β sigui major o igual 
que 1,0, i intraslacional en cas contrari. La formulació pel càlcul dels coeficients de pandeo és la recollida en el CTE DB SE-
A, i és la següent: 

El càlcul del factor de guerxament β en cadascun dels plans principals de les barres, en funció dels factors d’encastament η1 

(en la base del pilar) i η2 (en el seu cap) és (quan no és fixat per l’usuari). 

− Estructures traslacionals: 

( )

( ) 2121

2121

60,08,01

12,02,01

ηηηη

ηηηη
β

⋅⋅++⋅−

⋅⋅−+⋅−
==

L

Lk  

− Estructures intraslacionals: 

( )

( ) 2121

2121

247,0364,02

265,0145,01

ηηηη

ηηηη
β

⋅⋅−+⋅−

⋅⋅−+⋅+
==

L

Lk  

on 'β' és el factor de guerxament, Lk la longitud de guerxament i L la longitud del pilar, o distància entre els seus dos nusos 
extrems. 

Per seccions constants i axial constant, l’esveltesa reduïda és  
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El factor reductor de guerxament d’una barra, χ, es calcula d’acord amb el CTE DB SE-A o EAE. 

2.7.1.4 Estat límit últim de rotura 

La comprovació a rotura de les barres sotmeses a l’acció de les càrregues majorades, es desenvolupen de la següent forma: 

Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascuna d’elles dels valors de moments flectors, tallants, axial de 
compressió i axial de tracció. 

− Càlcul de la tensió combinada en les següents seccions: 

Secció de màxima compressió 

Secció de màxima tracció 

Secció de màxim moment flector segons l’eix Yp 

Secció de màxim moment flector segons l’eix Zp 

Secció de major tensió tangencial combinada 

Secció de major tensió combinada, que pot coincidir amb alguna de les anteriors, encara que no necessàriament. 

− Obtenció de les sis combinacions de sol·licitacions més desfavorables  per altres seccions de la barra. 

a)  Resistència de las seccions 

La capacitat resistent de les seccions depèn de la seva classe. Per seccions de classe 1 i 2 la distribució de tensions 
s’escollirà atenent a criteris plàstics (en flexió s’assoleix el límit elàstic en totes les fibres de la secció). Per les seccions de 
classe 3 la distribució seguirà un criteri elàstic (en flexió s’assoleix el límit elàstic només en les fibres extremes de la secció) 
i per seccions de classe 4 aquest mateix criteri s’establirà sobre la secció eficaç. 

En tots els casos, es considera fyd = fy / γM0, si no s’indica el contrari. 

− Resistència de les seccions de tracció. Es complirà: 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

− Resistència de les seccions de tall. En absència de torsió, es considera la resistència plàstica: 

VEd ≤ Vc,Rd 

3
·,,

yd

VRdplRdc

f
AVV ==  

on AV és l’àrea resistent a tallant, que el programa pren de la base de dades de perfils. 

 

− Resistència de les seccions a compressió sense guerxament. Es complirà 

Nc,Ed ≤ Nc,Rd 

La resistència de la secció, serà, per seccions classe 1, 2 o 3: 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Per seccions classe 4: 

Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

− Resistència de les seccions de flexió. Es complirà 

MEd ≤ Mc,Rd 

La resistència plàstica de la secció bruta, per seccions de classe 1 o 2, serà 

Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

La resistència elàstica de la secció bruta, per seccions de classe 3, serà 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

La resistència elàstica de la secció eficaç, per seccions de classe 4 serà 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

− Resistència de les seccions de torsió 

Hauran de considerar-se les tensions tangencials degudes a la torsió uniforme, τt,Ed, així com les tensions normals σw,Ed i 
tangencials τw,Ed degudes al bimoment i a l’esforç torsor de torsió de guerxo. 

En absència de tallant, es considera: 

TEd ≤ Tc,Rd 

3
·,

yd

TRdc

f
WT =  

on WT és el mòdul resistent a torsió, que el programa pren de la base de dades de perfils. 

b)  Interacció d’esforços en seccions  

Normalment, en una mateixa secció i combinació d’accions, es donen varies sol·licitacions simultàniament. CTE considera 
els següents casos (l’EAE considera expressions més ajustades. Vegeu el Manual de Normatives per a més informació):  

 

− Flexió composta sense tallant ni pandeo. Pot utilitzar-se, conservadorament:  

1
,

,

,

,

,

≤++

Rdzpl

Edz

Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N

N
  (seccions de classe 1 y 2) 

1
,

,

,

,

,

≤++

Rdzel

Edz

Rdyel

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N

N
  (seccions de classe 3) 

1
··

,0

,

,0

,

,

≤

+

+

+

+

Rdz

NzEdEdz

Rdy

NyEdEdy

Rdu

Ed

M

eNM

M

eNM

N

N
  (seccions de classe 4) 

fyd = fy / γM0 

− Flexió i tallant. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, es comprovarà que: 

MEd ≤ MV,Rd 

Rdyd

w

V
plRdV Mf

t

A
WM ,0

2

, ·
·4

·
>/








−=

ρ
  per seccions I o H amb flexió i tallant en el plànol de l’ànima 

( )
RdydplRdV MfWM ,0, ·1· >/−= ρ   per la resta de casos 

2

,

1·2 












−=

Rdpl

Ed

V

V
ρ  

− Flexió, axial i tallant sense pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, només s’ha de considerar el cas ‘Flexió composta sense 
tallant ni guerxament’. En el cas contrari, s’utilitzarà també aquest cas, però l’àrea de tallant es multiplicarà per (1 – ρ), 
prenent p del cas anterior. 

− Tallant i torsió. En la resistència a tallant s’usarà la resistència plàstica a tallant reduïda per la resistència de 
tensions tangencials de torsió uniforme: 

Vc,Rd ≤ Vpl,T,Rd 

En seccions buides tancades: 

Rdpl

yd

Edt

RdTpl V
f

V ,

,

,, ·
3

1













−=

τ

 

c)  Resistència de les barres 

− Compressió i guerxament. Es complirà que 

Nc,Rd ≤ Npl,Rd  

Nc,Rd ≤ Nb,Rd 

La resistència a guerxament per flexió en compressió centrada pot calcular-se amb: 

Nb,Rd = χ·A·fyd 

fyd = fy / γM1 

− Compressió i flexió amb guerxament 

L’expressió aquí reproduïdes corresponen al criteri d’eixos del CTE DB SE-A, de la qual la seva correspondència amb els 
eixos principals de Tricalc és: 
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Eix DB Tricalc 
Longitudinal de la 
barra 

X Xp 

Paral·lel a les ales Y Zp 
Paral·lel a l’ànima Z Yp 

En el cas del CTE, per a tota peça es comprovarà: 
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A més, si no hi ha guerxament per torsió (seccions tancades): 

1
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k

fA

N
α

χ

 

A més, si hi ha guerxament per torsió (seccions obertes): 
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Veure l’apartat 6.3.4.2 de CTE DB SE-A per a més informació. 

En el cas de l’EAE es comprovarà: 

1·
··

1

,

,,

,

,,
≤













 ∆+

+

∆+

+ M

Rkz

EdzEdz

yz

RkyLT

EdyEdy

yy

Rky

Ed

M

MM
k

M

MM
k

N

N
γ

χχ

 

1·
··

1

,

,,

,

,,
≤













 ∆+

+

∆+

+ M

Rkz

EdzEdz

zz

RkyLT

EdyEdy

zy

Rkz

Ed

M

MM
k

M

MM
k

N

N
γ

χχ

 

Veure l’apartat 35.3 de la EAE per a més informació. 

2.7.1.5 Estat límit de servei de deformació 

D’acord amb el CTE DB SE i EAE, es comprova la màxima deformació vertical (fletxa) de bigues i diagonals referent a: 

− Fletxa produïda per les sobrecàrregues amb les combinacions característiques. 

− Fletxa produïda per tota la càrrega amb les combinacions quasi permanents. 

2.7.1.6 Estat límit últim d’abonyegament de l’ànima 

Es realitza la comprovació d’abonyegament de l’ànima per contacte d’acord amb l’article 6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A o 
l’article 35.5 de la EAE, considerant la peça de l’ànima plena. El programa indica, en cas de ser necessari, la distància i 
espessor dels rigiditzadors transversals a disposar per així complir aquesta comprovació. 

2.7.1.7 Estat límit últim de guerxament lateral de bigues 

Aquesta comprovació és opcional en Tricalc i només es realitza en bigues i diagonals. 

Es comprovarà que MEd ≤ Mb,Rd. En el cas de barres traccionades i flectades, el moment MEd podrà substituir-se per Mef,Ed 
per aquesta comprovació d’acord amb l’expressió:  

Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 

El moment resistent de guerxament lateral serà:  

Mb,Rd = χLT·Wz·fy / γM1 

on Wz és el mòdul resistent de la secció, segons la seva classe i χLT el factor reductor per guerxament lateral. El programa 
calcula i indica el coeficient de seguretat a guerxament lateral (MEd / Mb,Rd). 

2.7.2 Cas particular de les seccions d’inèrcia variable: carteles 

2.7.2.1 Estat límit de trencament  

Per l’estat límit de trencament, es parteix de les sol·licitacions existents en cada secció, que van ser calculades suposant 
que cada cartela secundària es de secció constant de valor la de la secció en el seu punt mig. A partir d’aquests esforços, es 
realitzen les comprovacions indicades anteriorment utilitzant les característiques geomètriques del perfil real en cada secció 
d’estudi (es a dir, considerant-la com una secció d’inèrcia variable). 

2.7.2.2 Estat límit de guerxament 

Pel càlcul de la longitud de guerxament, l’esveltesa λ i el coeficient reductor de guerxament χ, es considera la cartela 
primària com una barra única amb una secció equivalent d’acord amb l’article ‘6.3.2.3 Barres de secció variable’ de la 
norma CTE DB SE-A. En la funció de retocat de resultats de guerxament s’utilitzaran també aquests criteris pel càlcul de la 
longitud, factor de pandeo β, esveltesa λ i coeficient reductor de guerxament χ. 

2.7.2.3 Estat límit de deformació 

Pel càlcul de l’estat límit de deformació, s’estudia cada cartela secundària per separat i considerant-la de secció constant. 

2.7.3 Perfils Conformats 

Donat que el CTE DB SE-A és insuficient per a comprovar aquest tipus de seccions, s’utilitzan els criteris de la norma 
europea EN 1993-1-3. Vegi’s la memòria de càlcul corresponent als Eurocodis Genèrics. 

En el cas de l’EAE, s’utilitza l'indicat en el seu article 73º. 

2.7.4 Paràmetres de comprovació de l’acer 

Veure LLISTAT D’OPCIONS.  

2.8 FORJATS DE XAPA 

2.8.1 Introducció 

El programa Tricalc 15 permet la definició, càlcul, armat i dibuix de plànols de forjats de xapa  d’acer més llosa superior de 
formigó, ja sigui aquesta xapa utilitzada només als efectes d’emmotllat perdut o com a col·laborant en flexió positiva, 
podent tenir o no en aquests cas armadures addicionals. 

L’estructura portant destinada a suportar els forjats de xapa pot ser de diferent naturalesa: metàl·lica, formigó o obra de 
fàbrica. 

En cap cas el programa comprova el sistema de forjat de xapa combinat amb el càlcul de  l’estructura metàl·lica de suport 
com biga mixta amb connexió llosa-biga de suport mitjançant pernos connectors (formigó treballant a compressió a la part 
superior i acer treballant a tracció a la part inferior). 

2.8.2 Tipologies de forjats de xapa 

Tricalc 15  permet calcular forjats de xapa de les següents tipologies: 

− Xapa només com a emmotllat perdut 

Quan la xapa funciona com a emmotllat perdut, la seva funció simplement és la de retenir el formigó fins el seu 
enduriment, no absorbint esforços una vegada hagi endurit la llosa. 

En aquest cas, la xapa és llisa, perquè quan el forjat entri en càrrega i la llosa es deformi, els dos materials lliscaran entre si 
sense que existeixi mútua col·laboració. 

− Xapa col·laborant resistent sense armadura 

Quan la xapa forma un únic element estructural amb la llosa de formigó per resistir les sol·licitacions existents, aportant 
resistència a tracció. En una primera fase (fins l’enduriment del formigó) actua com a emmotllat perdut. 

En aquest tipus de forjats la xapa actua com armadura a flexió no precisant altres armadures addicionals. La xapa ha de 
contar per tant amb una sèrie de deformacions, en talladuras o protuberàncies que garantitzin que la xapa i el formigó no 
llisquin entre si al entrar al forjat en càrrega. 

− Xapa col·laborant resistent amb armadures addicionals 

Bàsicament és el mateix tipus que el descrit anteriorment només que la xapa treballant a flexió precisa d’armadures de 
flexió complementaries per resistir els esforços existents, per ser ella mateixa insuficient. 

En qualsevol dels casos sempre existirà armadures de negatius en els suports en cas de llosa continua i en els voladissos. 

2.8.3 Criteris de càlcul 

El programa utilitza la norma europea Eurocodi 4 (EN 1994-1-1:2004): “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”, 
com a Espanya no existeix cap norma específica per estructures mixtes (no entren en el camp d'aplicació d’EHE-08 ni del 
CTE). 

Però les combinacions d'accions es realitzen sempre amb la normativa seleccionada (de formigó pel forjat en el seu 
conjunt, d'acer per la planxa com a encofrat).  
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2.8.3.1 Xapes com a emmotllat: fase d’execució 

S’usarà un anàlisi elàstic pel càlcul d’esforços, considerant cada vano per separat com birecolçat. Si es necessiten suports 
intermitjos la xapa es considera una biga continua suportada també en aquests suports intermitjos. Es consideraran 
exclusivament les càrregues introduïdes com a càrregues en fase d’execució. 

Les combinacions de càrregues utilitzades són les indicades per la normativa d’acer seleccionada. Tingui això en conte amb 
normatives (com l’espanyola) en els que no s’utilitza les mateixes combinacions en acer que en formigó. 

2.8.3.2 Forjat de llosa mixta: fase d’explotació 

Si la xapa s’utilitza com armadura de positius a la fase d’explotació, la secció resistent és mixta: intervé tant el formigó 
vessat en obra com la xapa d’acer laminat. 

Pel càlcul i l’armat dels moments negatius no es considera la contribució de la xapa d’acer. Tampoc es considera aquesta 
contribució quan la xapa s’utilitza només com encofrat o és insuficient per resistir els moments positius com armadura de la 
llosa mixta. 

Les càrregues  que intervenen són totes les existents en el forjat (però no les introduïdes com càrregues en fase 
d’execució). El càlcul d’esforços es realitza per mètodes isostàtics, elàstics, plàstics o plàstics amb redistribució limitada, en 
funció de l’indicat a les opcions de càlcul de forjats unidireccionals i de xapa. Les combinacions de càrregues utilitzades són 
les indicades per la normativa de formigó seleccionada. 

2.8.4 Comprovació de seccions 

2.8.4.1 Secció de referència 

Com a secció de càlcul s’utilitza  la següent geometria (simplificada) de la secció: 

 
on 
b distància entre nervis 
b0 amplada mínima del nervi 
hc canto de la llosa sobre la xapa 
dp distància entre la cara superior de la llosa i el centre de gravetat de la secció de xapa d’acer 
ep distància de la fibra neutra plàstica de la secció de xapa d’acer a la seva cara inferior. 
e distància del centre de gravetat de la secció de xapa d’acer a la seva cara inferior. 
h = dp + e canto total de la llosa 

2.8.4.2 Flexió de la xapa com encofrat 

Es comprova en règim elàstic. 

a)  Eurocodi 

Per l’Eurocodi 4, l’expressió a comprovar és (flexió simple): 

 
.
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Rdpd

fW
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=≤  

on 
Md és el moment de disseny majorat 
Mp,Rd és el moment resistent 
Wpel moment resistent elàstic de la xapa d’acer 
fyp límit elàstic de l’acer 
γap coeficient de minoració de l’acer 

2.8.4.3 Moments positius sense armadura 

a)  Eurocodi 

En Eurocodi 4 es distingeixen dues situacions, en funció de la posició de la fibra neutre. 

b)  Fibra neutre per sobre de la xapa 

S’utilitzen les següents expressions: 
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essent 
Ap l’àrea de la xapa metàl·lica 
x profunditat de la fibra neutre mesurada des de la cara superior de la llosa. 

c)  Fibra neutre dintre de la xapa 

Es menysprea el formigó situat al nervi, utilitzant-se les següents expressions: 
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essent 
Wpa el moment resistent plàstic de la xapa d’acer. Aquests calculat pel programa en funció de la geometria de la 
xapa. 

2.8.4.4 Moments positius amb armadura 

Es menysprea la col·laboració de la xapa, calculant-se com una llosa unidireccional armada de canto h, a la forma habitual 
(sense considerar que la secció es mixta) 

L’armadura resultant ha de respectar consideracions de quanties mínimes i màximes i de separacions entre rodons 
especificades a la norma de formigó seleccionada (EHE-08, EHE o EH-91 per norma espanyola, REBAP per norma 
Portuguesa, etc...) 

Per consideracions constructives, l’armat es situa en tots els senos de la xapa, de forma que el número de rodons per xapa 
és múltiple del seu número de senos. 

a)  Eurocodi 

S’utilitzen expressió habitual a Eurocodi 2. 
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essent,  
As  àrea d’armadura a tracció 
d  distància de l’armadura a la cara superior de la llosa 
b1  amplada de la llosa compressió 

2.8.4.5 Moments negatius 

Es menysprea la col·laboració de la xapa. De la secció de formigó, només si te en conte a una secció rectangular d’ample 
l’ample inferior dels nervis (bo a  la nomenclatura de Eurocodi, Bb a la nomenclatura d’ASCE) i el canto total de la llosa 
mixta. 

a)  Eurocodi 

S’utilitza l’expressió habitual a Eurocodi 2. 
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essent 
d la distància de l’armadura a la cara inferior de la xapa 
b0 l’ample inferior dels nervis de la xapa 

2.8.4.6 Esforç rasant 

S’ha de comprovar que el rasant entre la xapa d’acer i el formigó vessat en obra no supera la resistència proporcionada per 
les protuberàncies existents a tal efecte a la xapa. 

a)  Eurocodi 

El tallant vertical màxim, V, ha de complir 
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⋅⋅=≤  

on 
Ls és la llum del tallant, que en el cas de càrregues continues és igual L/4 (essent L  la llum del vano) 
Ap  és l’àrea de la xapa. 
γvs és el coeficient de minoració, que es prendrà igual a 1,25 en aquests cas. 

2.8.4.7 Fisuració 

La xapa nervada d’acer impedeix l’aparició de fissures visibles a la cara inferior del forjat. A la cara superior, a moments 
negatius, el forjat es comporta com qualsevol altre forjat de formigó, realitzant-se les mateixes comprovacions de fissuració 
en aquells. 

2.8.4.8 Fletxa 

A la fase d’execució, la fletxa produïda per les càrregues d’execució (el pes propi de la xapa més el formigó fresc més altres 
càrregues a la fase d’execució) es calcularà tenint en conte només la xapa d’acer, suportada a les bigues i als suports 
intermitjos. Es calcularà per tant d’acord amb la normativa d’acer fixada. Aquestes fletxes no han de superar uns 
determinats valors que es puguin fixar el programa. Per exemple, la norma americana ASCE estableix que les fletxes, en 
fase  d’execució, no han de superar el major dels següents valors. 

− L/180 

− 20 mm 
A la fase d’explotació, la fletxa de calcular amb la secció homogeneïtzada i tenint en conte la fissuració produïda al 
formigó, de forma equivalent a com es realitza a la resta de forjats de formigó. Si la xapa actua només com encofrat 
perdut, no intervé tampoc al càlcul de la fletxa en fase d’explotació. 

 

3. ESTRUCTURA 1. INTERIOR 

           

3.1 DADES DE CÀLCUL 

3.1.1 Normativa i tipus de càlcul 

Normativa 
 

 Accions: CTE DB SE-AE 
 Acer: CTE DB SE-A 
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 Altres: CTE DB SE-C, CTE DB SI 
  
Mètode del càlcul d’esforços 

Mètode d’altes prestacions 
  
Opcions de calcul 

Indeformabilitat de tots els forjats horitzontals en el seu pla 
Es realitza un càlcul elàstic de 1er. ordre 

3.1.2 Carregues 

Hipòtesi de càrrega 
 

NH 
No
m 

Tipus Descripció 

0 G  Permanents     Permanents     

1 Q1 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

2 Q2 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

7 Q3 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

8 Q4 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

9 Q5 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

10 Q6 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

22 S  Neu            Neu            

21 T  Sense definir  Temperatura    

23 A  Sense definir  Accidentals    

  
Coeficients de majoracio 
 

Tipus 
Hipòtes

i 
Formig

ó 
Alumini/Altres/CTE 

Carregues permanents 0 1,35 1,35 

1 1,50 1,50 

2 1,50 1,50 

7 1,50 1,50 

8 1,50 1,50 

9 1,50 1,50 

Cargas variables 

10 1,50 1,50 

Carregues mòbils no habilitades 

Carregues de 
temperatura 

21  1,50 1,50 

Carregues de neu 22  1,50 1,50 

Carregues accidentals 23  1,00 1,00 

  
Opcions de carregues 

Vent no actiu 
Sisme no actiu 
Es considera el Pes propi de les barres 

  
Formigó/ Alumini/ Eurocòdi / Còdi Tècnic de l’Edificació 
 

Tipus de 
càrrega 

ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2 

Gravitatòries 0,7
0 

0,5
0 

0,3
0 

Mòbils 0,7
0 

0,5
0 

0,3
0 

Vent 0,6
0 

0,5
0 

0,0
0 

Neu 0,5
0 

0,2
0 

0,0
0 

Temperatura 0,6
0 

0,5
0 

0,0
0 

3.1.3 Materials 

Materials d'estructura 
Acer laminat: S275 

 

 Limit elastic: 2804 Kg/cm2 
 Tensió de trencament: 4385 Kg/cm2 

Coeficient de minoraciò: 1,05; 1,05; 1,25 
  
 

3.2 CARREGUES EN BARRES 

BARRA CARREGA A(cm) L(cm) Direcció HIP Id 

1  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

2  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

3  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

4  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

5  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

6  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

7  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

8  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

9  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

10  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

11  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

12  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

13  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

14  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

15  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

16  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

17  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

18  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

19  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

20  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

21  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

22  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

23  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

24  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

25  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

26  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

27  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

28  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

29  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

30  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

31  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

32  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

33  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

34  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

35  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

36  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

37  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

38  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

39  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

40  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

41  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

42  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

43  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

44  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

45  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

46  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

47  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

48  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 
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BARRA CARREGA A(cm) L(cm) Direcció HIP Id 

49  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

49  P(kg) 594  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

49  P(kg) 594  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

49  P(kg) 480  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 1 Q1 

49  P(kg) 175  100  (+0,00,+0,00,-1,00) 2 Q2 

50  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

51  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

52  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

52  P(kg) 594  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

52  P(kg) 594  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

52  P(kg) 480  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 1 Q1 

53  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

54  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

55  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

55  P(kg) 1500  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 2 Q2 

56  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

57  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

58  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

58  P(kg) 1500  100  (+0,00,-1,00,+0,00) 2 Q2 

59  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

60  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

61  QC(kg/m) 18    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

          
 

 

3.3 RESULTATS DE CÀLCUL 

3.3.1 Desplaçaments. Eixos generals, Formigó, E.L.S. sense majorar 

NN Tipus Hip Id Comb. Dx(cm) Dy Dz 
Gx(1E-5 

rad) 
Gy Gz 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
1 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
2 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
3 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
4 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,016 +8,6 +6,1 +0,0 
5 ______ 

M- A  -0,018 -0,014 -0,034 -2,8 -5,1 -3,6 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,009 +2,8 +7,0 +3,6 
6 ______ 

M- A  -0,018 -0,016 +0,000 -3,7 -4,6 +0,0 

M+ A  +0,010 +0,000 +0,016 +1,1 +7,0 +0,0 
7 ______ 

M- A  +0,000 -0,006 -0,034 -10,2 -4,6 -4,6 

M+ A  +0,010 +0,000 +0,009 +0,0 +5,0 +4,5 
8 ______ 

M- A  +0,000 -0,007 +0,000 -11,9 -3,4 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,022 +1,6 +9,9 +0,0 
9 ______ 

M- A  -0,007 -0,027 -0,042 -7,5 -6,3 -3,2 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,002 +6,2 +10,3 +0,0 
10 ______ 

M- A  -0,007 -0,030 -0,024 -1,7 -2,1 -1,5 

M+ A  +0,012 +0,000 +0,022 +0,0 +10,3 +0,0 
11 ______ 

M- A  -0,005 -0,012 -0,042 -15,8 -2,2 -2,3 

M+ A  +0,012 +0,000 +0,002 +0,0 +9,9 +0,4 
12 ______ 

M- A  -0,005 -0,013 -0,024 -10,4 -6,4 -0,3 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,016 +6,6 +7,5 +0,0 
13 ______ 

M- A  -0,007 -0,039 -0,076 -7,1 -0,7 -9,3 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,009 +4,2 +4,7 +2,3 
14 ______ 

M- A  -0,007 -0,042 -0,039 -17,7 -7,8 +0,0 

15 ______ M+ A  +0,012 +0,000 +0,016 +0,0 +4,9 +0,0 

NN Tipus Hip Id Comb. Dx(cm) Dy Dz 
Gx(1E-5 

rad) 
Gy Gz 

  M- A  +0,000 -0,017 -0,076 -16,8 -7,4 -8,7 

M+ A  +0,012 +0,000 +0,009 +0,0 +7,8 +5,4 16 ______ 

M- A  +0,000 -0,020 -0,039 -27,8 -4,1 +0,0 

M+ A  +0,014 +0,000 +0,022 +1,2 +18,4 +20,8 17 ______ 

M- A  +0,000 -0,049 -0,106 -40,3 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,014 +0,000 +0,018 +5,2 +7,7 +0,0 
18 ______ 

M- A  +0,000 -0,055 -0,155 -40,6 -3,2 -13,6 

M+ A  +0,012 +0,000 +0,022 +0,0 +15,0 +13,8 
19 ______ 

M- A  +0,000 -0,021 -0,105 -19,7 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,013 +0,000 +0,018 +0,6 +14,5 +0,0 
20 ______ 

M- A  +0,000 -0,026 -0,154 -7,4 +0,0 -24,4 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,018 +19,1 +65,3 +0,0 
21 ______ 

M- A  -0,008 -0,055 -0,172 -0,1 -1,8 -76,7 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,020 +38,7 +0,2 +111,2 
22 ______ 

M- A  -0,004 -0,062 -0,228 +0,0 -15,2 +0,0 

M+ A  +0,015 +0,000 +0,021 +0,0 +21,5 +0,0 
23 ______ 

M- A  -0,002 -0,024 -0,108 -41,5 +0,0 -75,6 

M+ A  +0,017 +0,000 +0,023 +0,3 +18,1 +113,1 
24 ______ 

M- A  -0,000 -0,030 -0,147 -37,6 -2,6 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,019 +105,0 +29,3 +34,4 
25 ______ 

M- A  -0,015 -0,057 -0,144 +0,0 -3,6 -83,7 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,021 +169,3 +16,3 +138,9 
26 ______ 

M- A  -0,021 -0,064 -0,181 +0,0 +0,0 -28,8 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,019 +48,4 +12,6 +12,0 
27 ______ 

M- A  -0,009 -0,144 -0,144 +0,0 +0,0 -384,5 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,021 +52,7 +22,3 +409,0 
28 ______ 

M- A  -0,009 -0,181 -0,181 +0,0 +0,0 -12,1 

M+ A  +0,016 +0,000 +0,019 +0,0 +20,5 +39,9 
29 ______ 

M- A  -0,006 -0,024 -0,144 -121,5 +0,0 -0,1 

M+ A  +0,014 +0,000 +0,021 +0,0 +13,1 +1,7 
30 ______ 

M- A  -0,009 -0,031 -0,181 -116,8 -5,6 -23,7 

 

3.3.2 Reaccions. Eixos generals, Formigó, E.L.U., sense majorar 
 

NN Pilar Tipus Hip Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 

+ A +0,01 +0,00 +0,00 +0,01 +2,74 +0,01 
1 1 xyzxyz 

- A -0,00 -0,00 -0,01 +0,00 +0,00 -0,00 

+ A +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +3,41 +0,17 
2 3 xyzxyz 

- A -0,02 -0,00 -0,02 -0,07 +0,00 +0,00 

+ A +0,01 +0,00 +0,01 +0,06 +1,28 +0,00 
3 5 xyzxyz 

- A -0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,01 

+ A +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,42 +0,00 
4 7 xyzxyz 

- A -0,01 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,01 

           

 

3.3.3 Bigues. Sol.licitacions (Eixos principals. Hip. sense majorar; Comb. majorades) 

 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

2 0 M+ A  +0,00 +0,01 -0,00 +0,00 +0,03 +0,01 

 150 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 

5 300 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

2 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,02 -0,21 +0,00 -0,00 

 150 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -0,18 +0,00 -0,00 

2  

5 300 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -0,15 -0,02 -0,00 

4  2 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 152 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

8 304 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,02 

2 0 M- A  -0,00 -0,02 -0,00 -0,44 -0,00 -0,03 

 152 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 -0,41 -0,00 -0,01 

  

8 304 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -0,39 -0,00 +0,00 

3 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 150 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

8 300 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 

3 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,02 -0,19 -0,02 -0,00 

 150 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,16 -0,00 -0,00 

6  

8 300 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 -0,13 +0,00 -0,00 

5 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,05 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,05 +0,00 +0,00 

6 179 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,05 +0,02 +0,00 

5 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 +0,00 -0,02 -0,03 

 90 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,00 -0,03 

8  

6 179 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -0,03 

5 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,06 +0,03 +0,00 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,06 +0,01 +0,00 

7 186 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,06 +0,00 +0,00 

5 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 +0,00 +0,00 -0,03 

 93 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 +0,00 -0,01 -0,03 

9  

7 186 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 +0,00 -0,03 -0,03 

5 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 143 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

11 285 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,02 +0,00 +0,02 

5 0 M- A  +0,00 -0,02 -0,01 -0,21 -0,00 -0,03 

 143 M- A  +0,00 +0,00 -0,00 -0,19 -0,00 -0,00 

11  

11 285 M- A  +0,00 -0,01 -0,00 -0,17 -0,00 +0,00 

6 0 M+ A  +0,00 +0,00 -0,00 +0,05 +0,03 +0,00 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,05 +0,00 +0,00 

8 186 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,05 +0,00 +0,00 

6 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 +0,00 +0,00 -0,03 

 93 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -0,03 

12  

8 186 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,02 -0,03 

7 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,05 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,05 +0,00 +0,00 

8 179 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,05 +0,02 +0,00 

7 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 +0,00 -0,03 -0,04 

 90 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -0,00 -0,04 

14  

8 179 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 +0,00 +0,00 -0,04 

8 0 M+ A  +0,00 -0,00 +0,00 +0,21 +0,00 +0,03 

 143 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,22 +0,00 +0,01 

10 285 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,24 +0,00 +0,00 

8 0 M- A  +0,00 -0,02 +0,00 -0,05 -0,00 +0,00 

 143 M- A  +0,00 -0,00 -0,00 -0,02 -0,00 +0,00 

16  

10 285 M- A  +0,00 -0,01 -0,01 +0,00 -0,00 -0,02 

9 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 

10 179 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,02 +0,00 

9 0 M- A  +0,00 -0,01 -0,01 +0,00 -0,02 -0,01 

 90 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,01 

18  

10 179 M- A  +0,00 -0,00 -0,01 +0,00 +0,00 -0,01 

9 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 

11 186 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,02 +0,01 

19  

9 0 M- A  +0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,03 -0,00 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 93 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 -0,00 -0,01 -0,00   
11 186 M- A  +0,00 -0,01 -0,00 -0,00 +0,00 -0,00 

10 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 

12 186 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,03 +0,01 

10 0 M- A  +0,00 -0,00 -0,00 +0,00 -0,02 -0,00 

 93 M- A  +0,00 -0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,00 

21  

12 186 M- A  +0,00 -0,01 -0,01 +0,00 +0,00 -0,00 

10 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 143 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

16 285 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,02 +0,00 +0,02 

10 0 M- A  -0,00 -0,02 -0,01 -0,28 -0,01 -0,03 

 143 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,25 -0,01 -0,01 

23  

16 285 M- A  -0,00 -0,01 +0,00 -0,23 -0,01 +0,00 

11 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 

12 179 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,02 +0,00 

11 0 M- A  +0,00 -0,01 -0,01 +0,00 -0,02 -0,01 

 90 M- A  +0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -0,00 -0,01 

24  

12 179 M- A  +0,00 -0,00 -0,01 +0,00 +0,00 -0,01 

11 0 M+ A  +0,00 -0,00 +0,01 +0,16 +0,00 +0,03 

 143 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,18 +0,00 +0,00 

13 285 M+ A  +0,00 -0,00 +0,00 +0,20 +0,00 +0,00 

11 0 M- A  +0,00 -0,01 +0,00 -0,04 +0,00 +0,00 

 143 M- A  +0,00 -0,00 -0,00 -0,01 +0,00 +0,00 

25  

13 285 M- A  +0,00 -0,01 -0,01 +0,00 +0,00 -0,02 

13 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,04 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,04 +0,00 +0,00 

14 179 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,04 +0,03 +0,00 

13 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,00 -0,00 -0,02 -0,04 

 90 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,04 

28  

14 179 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 -0,00 +0,00 -0,04 

13 0 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,04 +0,00 +0,02 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,04 +0,00 +0,02 

15 186 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,04 +0,03 +0,02 

13 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,02 +0,00 

 93 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

29  

15 186 M- A  -0,00 -0,02 -0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

13 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 148 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

18 296 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,03 +0,00 

13 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 -0,17 -0,02 +0,00 

 148 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -0,14 -0,00 +0,00 

31  

18 296 M- A  -0,00 -0,00 -0,02 -0,12 +0,00 +0,00 

13 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 150 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

19 300 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,02 

13 0 M- A  +0,00 -0,01 -0,00 -0,37 -0,00 -0,02 

 150 M- A  +0,00 +0,00 -0,00 -0,34 -0,00 -0,00 

32  

19 300 M- A  +0,00 -0,01 -0,00 -0,32 -0,00 +0,00 

14 0 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,06 +0,00 +0,03 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,06 +0,00 +0,03 

16 186 M+ A  +0,00 +0,00 +0,02 +0,06 +0,02 +0,03 

14 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,02 +0,00 -0,04 +0,00 

 93 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,02 +0,00 

33  

16 186 M- A  -0,00 -0,02 -0,01 +0,00 -0,01 +0,00 

35  15 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,03 +0,00 +0,00 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,03 +0,00 +0,00 

16 179 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,03 +0,02 +0,00 

15 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 

 90 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,01 -0,00 -0,03 

  

16 179 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 -0,01 +0,00 -0,03 

16 0 M+ A  +0,00 +0,01 -0,00 +0,00 +0,02 +0,01 

 148 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

19 296 M+ A  +0,00 +0,01 -0,00 +0,02 +0,00 +0,01 

16 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -0,15 +0,00 -0,00 

 148 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -0,12 -0,01 -0,00 

37  

19 296 M- A  -0,00 -0,01 -0,02 -0,10 -0,03 -0,00 

17 0 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,13 +0,00 +0,03 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,13 +0,00 +0,03 

18 179 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,13 +0,02 +0,03 

17 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,03 +0,00 -0,03 +0,00 

 90 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 +0,00 -0,01 +0,00 

39  

18 179 M- A  -0,00 -0,03 -0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

17 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,17 +0,00 +0,00 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,17 +0,00 +0,00 

19 186 M+ A  +0,00 +0,03 +0,01 +0,17 +0,02 +0,00 

17 0 M- A  -0,00 -0,03 -0,04 +0,00 -0,05 -0,03 

 93 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 +0,00 -0,03 -0,03 

40  

19 186 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,01 -0,03 

18 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,16 +0,00 +0,00 

 93 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,16 +0,01 +0,00 

20 186 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,16 +0,03 +0,00 

18 0 M- A  -0,00 -0,02 -0,03 +0,00 -0,04 -0,02 

 93 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 +0,00 -0,02 -0,02 

42  

20 186 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 +0,00 -0,01 -0,02 

18 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 +0,02 +0,00 

 133 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 

30 265 M+ A  +0,00 +0,09 +0,00 +0,02 +0,02 +0,02 

18 0 M- A  -0,00 -0,08 +0,00 -0,16 +0,00 -0,09 

 133 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 -0,14 +0,00 -0,06 

44  

30 265 M- A  -0,00 -0,00 -0,02 -0,12 +0,00 -0,05 

19 0 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,16 +0,00 +0,03 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,16 +0,01 +0,03 

20 179 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,16 +0,03 +0,03 

19 0 M- A  +0,00 +0,00 -0,01 +0,00 -0,02 +0,00 

 90 M- A  +0,00 -0,00 -0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

45  

20 179 M- A  +0,00 -0,02 -0,02 +0,00 +0,00 +0,00 

19 0 M+ A  +0,01 -0,00 +0,02 +0,08 +0,02 +0,08 

 133 M+ A  +0,01 +0,03 +0,00 +0,10 +0,02 +0,06 

25 265 M+ A  +0,01 +0,10 +0,01 +0,12 +0,02 +0,05 

19 0 M- A  -0,00 -0,07 -0,01 -0,03 -0,01 +0,00 

 133 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 +0,00 

47  

25 265 M- A  -0,00 -0,00 -0,04 +0,00 -0,01 -0,02 

21 0 M+ A  +0,00 +0,04 +0,00 +2,04 +0,00 +0,12 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,47 +2,04 +0,00 +0,12 

22 179 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +2,04 +1,35 +0,00 

21 0 M- A  +0,00 +0,00 -0,48 +0,00 -1,04 -0,00 

 90 M- A  +0,00 -0,07 +0,00 +0,00 -1,02 -0,00 

49  

22 179 M- A  +0,00 +0,00 -0,49 +0,00 +0,00 -0,14 

23 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,92 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,47 +0,92 +0,00 +0,00 

24 179 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,92 +1,35 +0,00 

23 0 M- A  +0,00 -0,00 -0,44 +0,00 -1,02 -0,00 

52  

 90 M- A  +0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -1,00 -0,00 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

  24 179 M- A  +0,00 -0,00 -0,50 +0,00 +0,00 -0,00 

25 0 M+ A  +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 90 M+ A  +0,01 +0,00 +0,48 +0,00 +0,00 +0,00 

26 179 M+ A  +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +1,28 +0,00 

25 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,44 -2,06 -1,02 -0,00 

 90 M- A  -0,00 -0,00 -0,02 -2,06 -1,00 -0,00 

55  

26 179 M- A  -0,00 -0,00 -0,43 -2,06 +0,00 -0,00 

25 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

 35 M+ A  +0,00 +0,00 +0,05 +0,00 +0,00 +0,01 

27 70 M+ A  +0,00 +0,01 +0,29 +0,00 +0,00 +0,01 

25 0 M- A  -0,14 -0,04 -0,20 -0,11 -0,70 -0,07 

 35 M- A  -0,14 -0,01 +0,00 -0,11 -0,69 -0,07 

56  

27 70 M- A  -0,14 +0,00 +0,00 -0,11 -0,68 -0,07 

26 0 M+ A  +0,13 +0,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,05 

 35 M+ A  +0,13 +0,00 +0,10 +0,00 +0,00 +0,05 

28 70 M+ A  +0,13 +0,00 +0,37 +0,00 +0,00 +0,05 

26 0 M- A  +0,00 +0,00 -0,18 -0,02 -0,80 +0,00 

 35 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 -0,02 -0,79 +0,00 

57  

28 70 M- A  +0,00 -0,01 +0,00 -0,02 -0,79 +0,00 

27 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,66 +0,00 +0,00 +0,01 

28 179 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +1,27 +0,01 

27 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,25 -0,07 -1,02 -0,00 

 90 M- A  -0,00 +0,00 -0,00 -0,07 -1,00 -0,00 

58  

28 179 M- A  -0,00 -0,00 -0,24 -0,07 +0,00 -0,00 

27 0 M+ A  +0,11 +0,00 +0,29 +0,00 +0,34 +0,01 

 58 M+ A  +0,11 +0,00 +0,09 +0,00 +0,35 +0,01 

29 116 M+ A  +0,11 +0,01 +0,00 +0,00 +0,37 +0,01 

27 0 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 -0,11 +0,00 -0,01 

 58 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 -0,11 +0,00 -0,01 

59  

29 116 M- A  +0,00 -0,00 -0,12 -0,11 +0,00 -0,01 

28 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,37 +0,00 +0,49 +0,01 

 58 M+ A  +0,00 +0,00 +0,09 +0,00 +0,50 +0,01 

30 116 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,52 +0,01 

28 0 M- A  -0,12 -0,02 +0,00 -0,03 +0,00 -0,02 

 58 M- A  -0,12 -0,01 +0,00 -0,03 +0,00 -0,02 

60  

30 116 M- A  -0,12 -0,01 -0,21 -0,03 +0,00 -0,02 

29 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

 90 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,01 

30 179 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 

29 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,04 -1,02 -0,04 +0,00 

 90 M- A  -0,00 -0,00 -0,02 -1,02 -0,02 +0,00 

61  

30 179 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -1,02 -0,00 +0,00 

 

3.3.4 Pilars. Sol.licitacions (Eixos principals. Hip. sense majorar; Comb. majorades) 
 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

1 0 M+ A  +0,00 +0,02 +0,01 +0,00 +0,01 +0,02 

 121 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,02 

5 241 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,02 

1 0 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -3,96 +0,00 -0,00 

 121 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,93 +0,00 -0,00 

1  

5 241 M- A  -0,00 -0,02 -0,01 -3,90 +0,00 -0,00 

2 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 

 121 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

6 241 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

3  

2 0 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -4,38 +0,00 -0,00 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 121 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -4,35 +0,00 -0,00   
6 241 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 -4,32 +0,00 -0,00 

3 0 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

 121 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

7 241 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 

3 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,00 -1,69 -0,00 -0,01 

 121 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -1,67 -0,00 -0,01 

5  

7 241 M- A  -0,00 -0,01 +0,00 -1,64 -0,00 -0,01 

4 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 121 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

8 241 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

4 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -1,95 -0,01 -0,01 

 121 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,93 -0,01 -0,01 

7  

8 241 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,90 -0,01 -0,01 

5 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

9 216 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

5 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,00 -3,79 -0,00 -0,00 

 108 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,76 -0,00 -0,00 

10  

9 216 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -3,74 -0,00 -0,00 

6 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

10 216 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

6 0 M- A  +0,00 -0,02 +0,00 -4,28 +0,00 -0,01 

 108 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 -4,25 +0,00 -0,01 

13  

10 216 M- A  +0,00 +0,00 -0,01 -4,23 +0,00 -0,01 

7 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

11 216 M+ A  +0,00 +0,02 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

7 0 M- A  +0,00 -0,01 +0,00 -1,59 +0,00 -0,01 

 108 M- A  +0,00 +0,00 -0,00 -1,56 +0,00 -0,01 

15  

11 216 M- A  +0,00 +0,00 -0,01 -1,54 +0,00 -0,01 

8 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

12 216 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 

8 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -2,04 -0,00 -0,00 

 108 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -2,01 -0,00 -0,00 

17  

12 216 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -1,99 -0,00 -0,00 

9 0 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,01 +0,01 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,01 

13 216 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,01 

9 0 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -3,69 +0,00 +0,00 

 108 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,66 +0,00 +0,00 

20  

13 216 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -3,64 +0,00 +0,00 

10 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

14 216 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

10 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,77 -0,00 -0,01 

 108 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -3,74 -0,00 -0,01 

22  

14 216 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,72 -0,00 -0,01 

11 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

15 216 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

11 0 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -1,43 -0,00 -0,00 

 108 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -1,40 -0,00 -0,00 

26  

15 216 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -1,38 -0,00 -0,00 

27  12 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 108 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

16 216 M+ A  +0,00 +0,02 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

12 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -1,94 -0,01 -0,02 

 108 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -1,91 -0,01 -0,02 

  

16 216 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,89 -0,01 -0,02 

13 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 118 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

17 236 M+ A  +0,00 +0,03 +0,02 +0,00 +0,00 +0,00 

13 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,01 -2,99 -0,01 -0,02 

 118 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -2,96 -0,01 -0,02 

30  

17 236 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -2,93 -0,01 -0,02 

14 0 M+ A  +0,00 +0,03 +0,00 +0,00 +0,00 +0,02 

 118 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,02 

18 236 M+ A  +0,00 +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,02 

14 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,01 -3,65 -0,01 +0,00 

 118 M- A  -0,00 -0,00 -0,00 -3,62 -0,01 +0,00 

34  

18 236 M- A  -0,00 -0,02 -0,01 -3,59 -0,01 +0,00 

15 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 118 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

19 236 M+ A  +0,00 +0,01 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

15 0 M- A  -0,00 -0,01 -0,00 -1,33 -0,00 -0,01 

 118 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,30 -0,00 -0,01 

36  

19 236 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,27 -0,00 -0,01 

16 0 M+ A  +0,00 +0,04 +0,01 +0,00 +0,01 +0,04 

 118 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,01 +0,04 

20 236 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,01 +0,04 

16 0 M- A  -0,00 -0,01 +0,00 -1,90 +0,00 -0,00 

 118 M- A  -0,00 -0,00 -0,01 -1,87 +0,00 -0,00 

38  

20 236 M- A  -0,00 -0,05 -0,02 -1,84 +0,00 -0,00 

17 0 M+ A  +0,01 +0,06 +0,05 +0,00 +0,12 +0,12 

 72 M+ A  +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 +0,12 +0,12 

21 143 M+ A  +0,01 +0,00 +0,01 +0,00 +0,12 +0,12 

17 0 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -2,85 +0,00 +0,00 

 72 M- A  -0,00 -0,02 -0,04 -2,84 +0,00 +0,00 

41  

21 143 M- A  -0,00 -0,11 -0,12 -2,82 +0,00 +0,00 

18 0 M+ A  +0,00 +0,09 +0,01 +0,00 +0,00 +0,17 

 72 M+ A  +0,00 +0,00 +0,05 +0,00 +0,00 +0,17 

22 143 M+ A  +0,00 +0,00 +0,14 +0,00 +0,00 +0,17 

18 0 M- A  -0,01 +0,00 -0,04 -3,44 -0,13 +0,00 

 72 M- A  -0,01 -0,03 +0,00 -3,43 -0,13 +0,00 

43  

22 143 M- A  -0,01 -0,15 +0,00 -3,41 -0,13 +0,00 

19 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,05 +0,00 +0,12 +0,00 

 72 M+ A  +0,00 +0,01 +0,00 +0,00 +0,12 +0,00 

23 143 M+ A  +0,00 +0,08 +0,00 +0,00 +0,12 +0,00 

19 0 M- A  -0,00 -0,06 +0,00 -1,46 +0,00 -0,10 

 72 M- A  -0,00 -0,00 -0,03 -1,44 +0,00 -0,10 

46  

23 143 M- A  -0,00 +0,00 -0,12 -1,43 +0,00 -0,10 

20 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 72 M+ A  +0,00 +0,01 +0,05 +0,00 +0,00 +0,00 

24 143 M+ A  +0,00 +0,08 +0,14 +0,00 +0,00 +0,00 

20 0 M- A  -0,00 -0,05 -0,04 -1,81 -0,13 -0,09 

 72 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,79 -0,13 -0,09 

48  

24 143 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -1,78 -0,13 -0,09 

21 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,42 +0,00 +2,11 +0,01 

 23 M+ A  +0,00 +0,00 +0,13 +0,00 +2,11 +0,01 

25 46 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +2,11 +0,01 

50  

21 0 M- A  -0,03 -0,11 +0,00 -1,78 +0,00 -0,00 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 23 M- A  -0,03 -0,11 -0,14 -1,77 +0,00 -0,00   
25 46 M- A  -0,03 -0,11 -0,55 -1,77 +0,00 -0,00 

22 0 M+ A  +0,02 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,03 

 23 M+ A  +0,02 +0,00 +0,17 +0,00 +0,00 +0,03 

26 46 M+ A  +0,02 +0,00 +0,56 +0,00 +0,00 +0,03 

22 0 M- A  +0,00 -0,16 -0,41 -2,09 -2,11 +0,00 

 23 M- A  +0,00 -0,16 -0,16 -2,08 -2,11 +0,00 

51  

26 46 M- A  +0,00 -0,17 +0,00 -2,08 -2,11 +0,00 

23 0 M+ A  +0,00 +0,08 +0,33 +0,00 +1,02 +0,00 

 23 M+ A  +0,00 +0,10 +0,13 +0,00 +1,02 +0,00 

29 46 M+ A  +0,00 +0,12 +0,00 +0,00 +1,02 +0,00 

23 0 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,42 +0,00 -0,10 

 23 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,41 +0,00 -0,10 

53  

29 46 M- A  -0,00 +0,00 -0,14 -0,40 +0,00 -0,10 

24 0 M+ A  +0,00 +0,08 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 23 M+ A  +0,00 +0,10 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

30 46 M+ A  +0,00 +0,12 +0,12 +0,00 +0,00 +0,00 

24 0 M- A  -0,00 +0,00 -0,36 -0,43 -1,05 -0,09 

 23 M- A  -0,00 +0,00 -0,16 -0,42 -1,05 -0,09 

54  

30 46 M- A  -0,00 +0,00 +0,00 -0,42 -1,05 -0,09 

 

3.3.5 Amidaments. Barres d’acer laminat 

 
Tipus d’acer 
 

Tipus d’acer         Limit elastic (Kg/cm2)         Tensió de trencament (Kg/cm2) 

S275 2804 4385 

  
Pilars 
 

N Tipus d’acer Serie Perfil Longitud(cm) Pes-ud(kg) Total(kg) 

4 S275  SHSH     80x8 46 8,07 32,28 

4 S275  SHSH     80x8 143 25,10 100,40 

8 S275  SHSH     80x8 216 37,91 303,28 

4 S275  SHSH     80x8 236 41,42 165,68 

4 S275  SHSH     80x8 241 42,30 169,20 

  
Bigues 
 

N Tipus d’acer Serie Perfil Longitud(cm) Pes-ud(kg) Total(kg) 

2 S275  SHSH     80x8 70 12,28 24,56 

2 S275  SHSH     80x8 116 20,36 40,72 

13 S275  SHSH     80x8 179 31,41 408,33 

8 S275  SHSH     80x8 186 32,64 261,12 

  
Diagonals 
 

N Tipus d’acer Serie Perfil Longitud(cm) Pes-ud(kg) Total(kg) 

2 S275  SHSH     80x8 265 46,51 93,02 

4 S275  SHSH     80x8 285 50,02 200,08 

2 S275  SHSH     80x8 296 51,95 103,90 

3 S275  SHSH     80x8 300 52,65 157,95 

1 S275  SHSH     80x8 304 53,35 53,35 

  
Totals 
 

 S275 Totals 

Pilars 770,84   770,84   

Bigues 734,73   734,73   

 S275 Totals 

Diagonals 608,30   608,30   

Totals  2113,87   2113,87   
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4. ESTRUCTURA 2. EXTERIOR 

 

  

4.1 DADES DE CÀLCUL 

4.1.1 Normativa i tipus de càlcul 

Normativa 
 

 Accions: CTE DB SE-AE 
 Vent: CTE DB SE-AE 
 Acer: CTE DB SE-A 
 Altres: CTE DB SE-C, CTE DB SI 

  
Mètode del càlcul d’esforços 

 
Mètode d’altes prestacions 

  
Opcions de calcul 
 

Indeformabilitat de tots els forjats horitzontals en el seu pla 
Es realitza un càlcul elàstic de 1er. ordre 
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4.1.2 Carregues 

Hipòtesi de càrrega 
 

NH Nom Tipus Descripció 

0 G  Permanents     Permanents     

1 Q1 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

2 Q2 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

7 Q3 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

8 Q4 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

9 Q5 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

10 Q6 Sobrecàrregues Sobrecàrregues 

3 W1 Vent           Vent           

4 W2 Vent           Vent           

25 W3 Vent           Vent           

26 W4 Vent           Vent           

22 S  Neu            Neu            

21 T  Sense definir  Temperatura    

23 A  Sense definir  Accidentals    

  
Coeficients de majoracio 
 

Tipus Hipòtesi Formigó Alumini/Altres/CTE 

Carregues permanents 0 1,35 1,35 

1 1,50 1,50 

2 1,50 1,50 

7 1,50 1,50 

8 1,50 1,50 

9 1,50 1,50 

Cargas variables 

10 1,50 1,50 

3  1,50 1,50 

4  1,50 1,50 

25  1,50 1,50 
Carregues de vent no simultanias 

26  1,50 1,50 

Carregues mòbils no habilitades 

Carregues de temperatura 21  1,50 1,50 

Carregues de neu 22  1,50 1,50 

Carregues accidentals 23  1,00 1,00 

  
Opcions de carregues 
 

Vent actiu Sentit+- no habilitat 
Sisme no actiu 
Es considera el Pes propi de les barres 

  
Formigó/ Alumini/ Eurocòdi / Còdi Tècnic de l’Edificació 
 

Tipus de càrrega ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2 
Gravitatòries 0,70 0,50 0,30 

Mòbils 0,70 0,50 0,30 

Vent 0,60 0,50 0,00 

Neu 0,50 0,20 0,00 

Temperatura 0,60 0,50 0,00 

 

4.1.3 Opcions de carregues de vent 

 
Direcciò 1: 

Vector direcciò: 1,00; 0,00; 0,00 
Hipòtesi: 3 
Pressió global del vent qb·ce(kg/m2): 70 

Direcciò 2: 

Vector direcciò: 0,00; 0,00; 1,00 
Hipòtesi: 4 
Pressió global del vent qb·ce(kg/m2): 70 

Direcciò 3: 
Vector direcciò: 1,00; 0,00; 0,00 
Hipòtesi: 25 
Pressió global del vent qb·ce(kg/m2): 70 

Direcciò 4: 
Vector direcciò: 0,00; 0,00; 1,00 
Hipòtesi: 26 
Pressió global del vent qb·ce(kg/m2): 70 

Mode de repartiment puntual en nusos 
Superficie actuant: Façana 

  

4.1.4 Plafons de vent 

4.1.4.1 Plànol ZY000000 [-1,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000] Nord 
 

 Vector normal cap a l’exterior: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
 Repartiment: Continua 
 Superfície actuant: Façana 
 Reparteix sobre barres fictícies: Si 
 Repartiment sobre tirants: No 

 

 Polígon Vèrtex X (cm) Y Z 

1 0,00 1168,00 250,00 

2 0,00 1168,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 
 1 

4 0,00 0,00 250,00 

Direcciò 1 

Vector direcciò: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipòtesi: 3 (W1) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 2 

Vector direcciò: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipòtesi: 4 (W2) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 3 

Vector direcciò: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipòtesi: 25 (W3) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 4 

Vector direcciò: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipòtesi: 26 (W4) 
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Vent exterior:  
Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

4.1.4.2 Plànol XY000000 [0,0000; 0,0000; -1,0000; 0,0000] est 
 

 Vector normal cap a l’exterior: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 
 Repartiment: Continua 
 Superfície actuant: Façana 
 Reparteix sobre barres fictícies: Si 
 Repartiment sobre tirants: No 

 

 Polígon Vèrtex X (cm) Y Z 

1 0,00 1168,00 0,00 

2 250,00 1168,00 0,00 

3 250,00 0,00 0,00 
 1 

4 0,00 0,00 0,00 

Direcciò 1 
Vector direcciò: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipòtesi: 3 (W1) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 2 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 
Hipòtesi: 4 (W2) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 3 
Vector direcciò: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipòtesi: 25 (W3) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 4 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
Hipòtesi: 26 (W4) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

4.1.4.3 Plànol XY002500 [0,0000; 0,0000; 1,0000; -250,0000] west 
 

 Vector normal cap a l’exterior: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
 Repartiment: Continua 
 Superfície actuant: Façana 

 Reparteix sobre barres fictícies: Si 
 Repartiment sobre tirants: No 

 

 Polígon Vèrtex X (cm) Y Z 

1 0,00 1168,00 250,00 

2 250,00 1168,00 250,00 

3 250,00 0,00 250,00 
 1 

4 0,00 0,00 250,00 

Direcciò 1 
Vector direcciò: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipòtesi: 3 (W1) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 2 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
Hipòtesi: 4 (W2) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 3 
Vector direcciò: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipòtesi: 25 (W3) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 4 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 
Hipòtesi: 26 (W4) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

 

4.1.4.4 Plànol ZY002500 [1,0000; 0,0000; 0,0000; -250,0000] Sud 
 

 Vector normal cap a l’exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
 Repartiment: Continua 
 Superfície actuant: Façana 
 Reparteix sobre barres fictícies: Si 
 Repartiment sobre tirants: No 

 

 Polígon Vèrtex X (cm) Y Z 

1 250,00 1168,00 250,00 

2 250,00 1168,00 0,00 

3 250,00 0,00 0,00 
 1 

4 250,00 0,00 250,00 

Direcciò 1 
Vector direcciò: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
Hipòtesi: 3 (W1) 
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Vent exterior:  
Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 2 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 
Hipòtesi: 4 (W2) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 3 
Vector direcciò: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 
Hipòtesi: 25 (W3) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

Direcciò 4 
Vector direcciò: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 
Hipòtesi: 26 (W4) 
Vent exterior:  

Acció del vent [qe / cp]: 70 
h: Altura total de l’edifici a considerar (m): 11,50 
d: Profunditat de l’edifici en la direcció del vent (m): 2,75 
A: Àrea d’ influència de l’element o punt (m2): 7,56 
Taula D.3 Paraments Verticals: Zona del parament D (Pressió) 

4.1.5 Materials 

 
Materials d'estructura 
 

Acer laminat: S275 
 

 Limit elastic: 2804 Kg/cm2 
 Tensió de trencament: 4385 Kg/cm2 

Coeficient de minoraciò: 1,05; 1,05; 1,25 
  

4.2 CARREGUES EN BARRES 

 
BARRA CARREGA A(cm) L(cm) Direcció HIP Id 

1  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

2  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

3  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

4  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

5  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

6  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

7  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

8  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

9  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

9  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

10  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

11  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

11  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

BARRA CARREGA A(cm) L(cm) Direcció HIP Id 

11  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

12  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

12  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

13  QC(kg/m) 40    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

14  QC(kg/m) 40    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

15  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

16  QC(kg/m) 35    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

16  QC(kg/m) 120    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

16  QC(kg/m) 523    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

16  QC(kg/m) 1250    (+0,00,-1,00,+0,00) 1 Q1 

17  QC(kg/m) 28    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

18  QC(kg/m) 40    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

19  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

20  QC(kg/m) 28    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

21  QC(kg/m) 10    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

22  QC(kg/m) 28    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

23  QC(kg/m) 28    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

24  QC(kg/m) 40    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

25  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

26  QC(kg/m) 35    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

26  QC(kg/m) 120    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

26  QC(kg/m) 523    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

26  QC(kg/m) 1250    (+0,00,-1,00,+0,00) 1 Q1 

27  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

28  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

29  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

30  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

30  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

31  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

32  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

32  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

33  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

34  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

34  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

35  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

35  QC(kg/m) 9    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

36  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

36  QC(kg/m) 107    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

36  QC(kg/m) 53    (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S 

37  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

37  QC(kg/m) 103    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

37  QC(kg/m) 53    (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S 

38  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

38  QC(kg/m) 103    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

38  QC(kg/m) 53    (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S 

39  QC(kg/m) 41    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

39  QC(kg/m) 107    (+0,00,-1,00,+0,00) 0 G 

39  QC(kg/m) 53    (+0,00,-1,00,+0,00) 22 S 

          
 

4.3 CARREGUES EN NUSOS 

NUS CARREGA Direcció HIP Id Mode 

1  P(kg)** -147 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

1  P(kg)** 147 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

1  P(kg)** 147 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

1  P(kg)** -147 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

1  P(kg)** -152 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

1  P(kg)** 152 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

1  P(kg)** -152 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

1  P(kg)** 152 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  
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NUS CARREGA Direcció HIP Id Mode 

2  P(kg)** -147 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

2  P(kg)** 147 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

2  P(kg)** 147 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

2  P(kg)** -147 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

2  P(kg)** 152 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

2  P(kg)** -152 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

2  P(kg)** 152 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

2  P(kg)** -152 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

3  P(kg)** 147 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

3  P(kg)** -147 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

3  P(kg)** -147 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

3  P(kg)** 147 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

3  P(kg)** -152 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

3  P(kg)** 152 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

3  P(kg)** -152 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

3  P(kg)** 152 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

4  P(kg)** 147 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

4  P(kg)** -147 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

4  P(kg)** -147 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

4  P(kg)** 147 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

4  P(kg)** 152 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

4  P(kg)** -152 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

4  P(kg)** 152 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

4  P(kg)** -152 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

5  P(kg)** -278 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

5  P(kg)** 278 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

5  P(kg)** 278 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

5  P(kg)** -278 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

5  P(kg)** -288 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

5  P(kg)** 288 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

5  P(kg)** -288 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

5  P(kg)** 288 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

6  P(kg)** -278 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

6  P(kg)** 278 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

6  P(kg)** 278 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

6  P(kg)** -278 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

6  P(kg)** 288 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

6  P(kg)** -288 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

6  P(kg)** 288 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

6  P(kg)** -288 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

7  P(kg)** 278 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

7  P(kg)** -278 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

7  P(kg)** -278 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

7  P(kg)** 278 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

7  P(kg)** -288 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

7  P(kg)** 288 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

7  P(kg)** -288 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

7  P(kg)** 288 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

8  P(kg)** 278 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

8  P(kg)** -278 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

8  P(kg)** -278 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

8  P(kg)** 278 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

8  P(kg)** 288 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

8  P(kg)** -288 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

8  P(kg)** 288 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

8  P(kg)** -288 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

9  P(kg)** -269 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

9  P(kg)** 269 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

9  P(kg)** 269 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

9  P(kg)** -269 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

NUS CARREGA Direcció HIP Id Mode 

9  P(kg)** -278 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

9  P(kg)** 278 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

9  P(kg)** -278 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

9  P(kg)** 278 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

10  P(kg)** -269 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

10  P(kg)** 269 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

10  P(kg)** 269 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

10  P(kg)** -269 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

10  P(kg)** 278 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

10  P(kg)** -278 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

10  P(kg)** 278 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

10  P(kg)** -278 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

13  P(kg)** 269 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

13  P(kg)** -269 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

13  P(kg)** -269 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

13  P(kg)** 269 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

13  P(kg)** -278 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

13  P(kg)** 278 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

13  P(kg)** -278 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

13  P(kg)** 278 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

14  P(kg)** 269 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

14  P(kg)** -269 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

14  P(kg)** -269 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

14  P(kg)** 269 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

14  P(kg)** 278 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

14  P(kg)** -278 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

14  P(kg)** 278 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

14  P(kg)** -278 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

16  P(kg)** -221 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

16  P(kg)** 221 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

16  P(kg)** 221 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

16  P(kg)** -221 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

16  P(kg)** -229 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

16  P(kg)** 229 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

16  P(kg)** -229 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

16  P(kg)** 229 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

17  P(kg)** -221 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

17  P(kg)** 221 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

17  P(kg)** 221 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

17  P(kg)** -221 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

17  P(kg)** 229 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

17  P(kg)** -229 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

17  P(kg)** 229 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

17  P(kg)** -229 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

18  P(kg)** 221 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

18  P(kg)** -221 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

18  P(kg)** -221 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

18  P(kg)** 221 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

18  P(kg)** -229 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

18  P(kg)** 229 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

18  P(kg)** -229 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

18  P(kg)** 229 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

19  P(kg)** 221 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

19  P(kg)** -221 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

19  P(kg)** -221 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

19  P(kg)** 221 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

19  P(kg)** 229 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

19  P(kg)** -229 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

19  P(kg)** 229 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

19  P(kg)** -229 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  
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NUS CARREGA Direcció HIP Id Mode 

20  P(kg)** -110 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

20  P(kg)** 110 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

20  P(kg)** 110 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

20  P(kg)** -110 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

20  P(kg)** -114 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

20  P(kg)** 114 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

20  P(kg)** -114 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

20  P(kg)** 114 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

21  P(kg)** -110 (-0,00,-0,00,-1,00) 3 W1  

21  P(kg)** 110 (-0,00,-0,00,-1,00) 4 W2  

21  P(kg)** 110 (-0,00,-0,00,-1,00) 25 W3  

21  P(kg)** -110 (-0,00,-0,00,-1,00) 26 W4  

21  P(kg)** 114 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

21  P(kg)** -114 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

21  P(kg)** 114 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

21  P(kg)** -114 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

22  P(kg)** 77 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

22  P(kg)** -77 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

22  P(kg)** -77 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

22  P(kg)** 77 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

22  P(kg)** -77 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

22  P(kg)** 77 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

22  P(kg)** -77 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

22  P(kg)** 77 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

22  P(kg)** 110 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

22  P(kg)** -110 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

22  P(kg)** -110 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

22  P(kg)** 110 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

22  P(kg)** -114 (-1,00,-0,00,-0,00) 3 W1  

22  P(kg)** 114 (-1,00,-0,00,-0,00) 4 W2  

22  P(kg)** -114 (-1,00,-0,00,-0,00) 25 W3  

22  P(kg)** 114 (-1,00,-0,00,-0,00) 26 W4  

23  P(kg)** 77 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

23  P(kg)** -77 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

23  P(kg)** -77 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

23  P(kg)** 77 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

23  P(kg)** 77 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

23  P(kg)** -77 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

23  P(kg)** 77 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

23  P(kg)** -77 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

23  P(kg)** 110 (+0,00,+0,00,+1,00) 3 W1  

23  P(kg)** -110 (+0,00,+0,00,+1,00) 4 W2  

23  P(kg)** -110 (+0,00,+0,00,+1,00) 25 W3  

23  P(kg)** 110 (+0,00,+0,00,+1,00) 26 W4  

23  P(kg)** 114 (+1,00,+0,00,+0,00) 3 W1  

23  P(kg)** -114 (+1,00,+0,00,+0,00) 4 W2  

23  P(kg)** 114 (+1,00,+0,00,+0,00) 25 W3  

23  P(kg)** -114 (+1,00,+0,00,+0,00) 26 W4  

        

 

4.4 RESULTATS DE CÀLCUL 

4.4.1 Desplaçaments. Eixos generals, Formigó, E.L.S. sense majorar 

 
 

NN Tipus Hip Id Comb. Dx(cm) Dy Dz 
Gx(1E-5 

rad) 
Gy Gz 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
1 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

NN Tipus Hip Id Comb. Dx(cm) Dy Dz 
Gx(1E-5 

rad) 
Gy Gz 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 2 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 3 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
4 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,218 +0,005 +0,335 +38,2 +45,4 +0,0 
5 ______ 

M- A  -0,244 -0,010 -0,332 -34,1 -43,0 -11,0 

M+ A  +0,218 +0,000 +0,226 +3,8 +44,1 +11,2 
6 ______ 

M- A  -0,244 -0,018 -0,226 +0,0 -41,8 +0,0 

M+ A  +0,218 +0,005 +0,335 +34,0 +45,4 +0,5 
7 ______ 

M- A  -0,237 -0,011 -0,332 -38,2 -43,1 -8,3 

M+ A  +0,218 +0,002 +0,226 +0,0 +44,0 +5,9 
8 ______ 

M- A  -0,237 -0,015 -0,226 -4,8 -41,6 +0,0 

M+ A  +0,018 +0,010 +0,380 +34,4 +96,0 +38,1 
9 ______ 

M- A  -0,018 -0,019 -0,382 -32,4 -96,6 -26,9 

M+ A  +0,015 +0,002 +0,029 +29,3 +65,8 +0,0 
10 ______ 

M- A  -0,015 -0,036 -0,029 -32,7 -66,2 -85,9 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
11 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,003 +0,000 +0,009 +0,0 +3,6 +23,1 
12 ______ 

M- A  -0,003 -0,033 -0,009 -21,6 -3,6 +0,0 

M+ A  +0,013 +0,009 +0,380 +32,1 +96,3 +33,9 
13 ______ 

M- A  -0,012 -0,020 -0,382 -34,7 -96,8 -33,9 

M+ A  +0,010 +0,004 +0,030 +25,3 +62,7 +5,7 
14 ______ 

M- A  -0,010 -0,029 -0,030 -29,5 -63,1 -40,2 

M+ A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 
15 xyzxyz 

M- A  +0,000 +0,000 +0,000 +0,0 +0,0 +0,0 

M+ A  +0,799 +0,013 +1,019 +110,7 +113,9 +112,9 
16 ______ 

M- A  -0,732 -0,026 -1,032 -114,2 -119,7 -130,9 

M+ A  +0,799 +0,005 +0,820 +129,5 +112,6 +118,3 
17 ______ 

M- A  -0,732 -0,043 -0,821 -133,0 -118,5 -123,9 

M+ A  +0,845 +0,012 +1,019 +112,7 +113,9 +125,8 
18 ______ 

M- A  -0,792 -0,026 -1,032 -112,2 -119,8 -138,1 

M+ A  +0,845 +0,007 +0,820 +131,7 +112,4 +129,4 
19 ______ 

M- A  -0,792 -0,036 -0,821 -131,8 -118,3 -138,4 

M+ A  +1,033 +0,013 +1,245 +62,7 +125,8 +34,0 
20 ______ 

M- A  -0,944 -0,027 -1,261 -40,0 -132,0 -64,5 

M+ A  +1,033 +0,005 +1,067 +64,7 +125,7 +53,5 
21 ______ 

M- A  -0,944 -0,044 -1,071 -44,4 -132,0 -45,4 

M+ A  +1,112 +0,012 +1,245 +39,6 +125,8 +41,1 
22 ______ 

M- A  -1,037 -0,028 -1,261 -63,2 -132,1 -70,3 

M+ A  +1,111 +0,007 +1,067 +41,6 +125,7 +61,1 
23 ______ 

M- A  -1,037 -0,038 -1,071 -67,4 -131,9 -49,2 

 

4.4.2 Reaccions. Eixos generals, Formigó, E.L.U., sense majorar 
 

NN Pilar Tipus Hip Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 

+ A +0,32 +0,01 +0,24 +0,32 +3,39 +0,33 
1 1 xyzxyz 

- A -0,32 -0,02 -0,28 -0,29 -1,55 -0,33 

+ A +0,25 +0,01 +0,24 +0,31 +5,98 +0,30 
2 2 xyzxyz 

- A -0,24 -0,02 -0,26 -0,30 -0,09 -0,29 

+ A +0,32 +0,01 +0,24 +0,32 +3,51 +0,33 
3 3 xyzxyz 

- A -0,33 -0,02 -0,27 -0,30 -1,40 -0,33 

+ A +0,24 +0,01 +0,24 +0,31 +4,94 +0,29 
4 4 xyzxyz 

- A -0,25 -0,02 -0,26 -0,30 -0,42 -0,30 

11 --- xyzxyz + A +0,00 +0,04 +0,00 +6,51 +3,35 +1,36 
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NN Pilar Tipus Hip Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 

   - A -0,04 -0,04 -1,91 -6,56 +0,00 -1,35 

+ A +0,12 +0,02 +0,00 +6,39 +2,55 +2,27 
15 --- xyzxyz 

- A +0,00 -0,02 -1,09 -6,40 +0,00 -2,28 

           

 

4.4.3 Bigues. Sol.licitacions (Eixos principals. Hip. sense majorar; Comb. majorades) 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

5 0 M+ A  +0,03 +0,07 +0,04 +0,00 +0,00 +0,07 

 103 M+ A  +0,03 +0,00 +0,04 +0,00 +0,04 +0,07 

6 206 M+ A  +0,03 +0,08 +0,09 +0,00 +0,09 +0,07 

5 0 M- A  -0,03 -0,08 -0,09 -0,08 -0,14 -0,08 

 103 M- A  -0,03 -0,00 +0,00 -0,08 -0,09 -0,08 

5  

6 206 M- A  -0,03 -0,08 -0,04 -0,08 -0,05 -0,08 

5 0 M+ A  +0,00 +0,09 +0,26 +0,00 +0,22 +0,08 

 107 M+ A  +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 +0,26 +0,08 

7 213 M+ A  +0,00 +0,08 +0,27 +0,00 +0,32 +0,08 

5 0 M- A  -0,00 -0,08 -0,29 +0,00 -0,32 -0,07 

 107 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 +0,00 -0,26 -0,07 

6  

7 213 M- A  -0,00 -0,09 -0,29 +0,00 -0,22 -0,07 

6 0 M+ A  +0,00 +0,08 +0,01 +0,00 +0,00 +0,07 

 107 M+ A  +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 +0,02 +0,07 

8 213 M+ A  +0,00 +0,07 +0,00 +0,00 +0,08 +0,07 

6 0 M- A  -0,00 -0,07 -0,03 -0,00 -0,07 -0,06 

 107 M- A  -0,00 -0,00 +0,00 -0,00 -0,01 -0,06 

8  

8 213 M- A  -0,00 -0,08 -0,04 -0,00 +0,00 -0,06 

7 0 M+ A  +0,03 +0,07 +0,04 +0,01 +0,01 +0,07 

 103 M+ A  +0,03 +0,00 +0,03 +0,01 +0,04 +0,07 

8 206 M+ A  +0,03 +0,09 +0,06 +0,01 +0,10 +0,07 

7 0 M- A  -0,03 -0,08 -0,08 -0,04 -0,12 -0,08 

 103 M- A  -0,03 -0,00 +0,00 -0,04 -0,07 -0,08 

10  

8 206 M- A  -0,03 -0,08 -0,05 -0,04 -0,03 -0,08 

9 0 M+ A  +0,01 +0,94 +0,70 +2,11 +0,89 +0,97 

 103 M+ A  +0,01 +0,06 +0,00 +2,11 +0,94 +0,97 

10 206 M+ A  +0,01 +1,06 +0,24 +2,11 +1,00 +0,97 

9 0 M- A  -0,02 -0,95 -0,52 -2,14 -0,40 -0,97 

 103 M- A  -0,02 -0,06 -0,42 -2,14 -0,37 -0,97 

13  

10 206 M- A  -0,02 -1,05 -1,28 -2,14 -0,33 -0,97 

9 0 M+ A  +0,01 +0,93 +0,72 +0,00 +0,65 +0,87 

 107 M+ A  +0,01 +0,01 +0,03 +0,00 +0,68 +0,87 

13 213 M+ A  +0,01 +0,93 +0,74 +0,00 +0,74 +0,87 

9 0 M- A  -0,02 -0,92 -0,76 -0,01 -0,76 -0,87 

 107 M- A  -0,02 -0,01 +0,00 -0,01 -0,70 -0,87 

14  

13 213 M- A  -0,02 -0,93 -0,74 -0,01 -0,67 -0,87 

10 0 M+ A  +0,03 +0,22 +0,00 +6,70 +0,00 +0,10 

 156 M+ A  +0,03 +0,07 +1,28 +6,70 +0,40 +0,10 

11 311 M+ A  +0,03 +0,08 +0,00 +6,70 +4,72 +0,10 

10 0 M- A  -0,02 -0,22 -1,72 -6,75 -4,07 -0,10 

 156 M- A  -0,02 -0,07 +0,00 -6,75 -0,03 -0,10 

16  

11 311 M- A  -0,02 -0,08 -2,69 -6,75 +0,00 -0,10 

10 0 M+ A  +0,06 +0,25 +0,20 +5,12 +0,09 +0,18 

 89 M+ A  +0,06 +0,09 +0,12 +5,12 +0,11 +0,18 

12 178 M+ A  +0,06 +0,07 +0,04 +5,12 +0,14 +0,18 

10 0 M- A  -0,02 -0,25 -0,07 -5,13 -0,08 -0,18 

 89 M- A  -0,02 -0,09 -0,02 -5,13 -0,05 -0,18 

17  

12 178 M- A  -0,02 -0,07 -0,01 -5,13 -0,03 -0,18 

18  10 0 M+ A  +0,07 +0,61 +0,58 +1,18 +0,51 +0,57 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 107 M+ A  +0,07 +0,00 +0,03 +1,18 +0,55 +0,57 

14 213 M+ A  +0,07 +0,59 +0,56 +1,18 +0,60 +0,57 

10 0 M- A  +0,00 -0,61 -0,62 -1,18 -0,60 -0,56 

 107 M- A  +0,00 -0,00 -0,02 -1,18 -0,54 -0,56 

  

14 213 M- A  +0,00 -0,60 -0,60 -1,18 -0,51 -0,56 

11 0 M+ A  +0,02 +0,02 -0,00 +3,74 +0,10 +0,02 

 113 M+ A  +0,02 +0,00 +0,01 +3,74 +0,06 +0,02 

12 225 M+ A  +0,02 +0,03 +0,04 +3,74 +0,02 +0,02 

11 0 M- A  +0,00 -0,02 -0,09 -3,75 +0,00 -0,02 

 113 M- A  +0,00 -0,00 -0,00 -3,75 +0,00 -0,02 

20  

12 225 M- A  +0,00 -0,03 -0,00 -3,75 -0,02 -0,02 

11 0 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

 118 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

15 236 M+ A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,02 +0,00 

11 0 M- A  +0,00 +0,00 -0,01 +0,00 -0,02 +0,00 

 118 M- A  +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -0,00 +0,00 

21  

15 236 M- A  +0,00 +0,00 -0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

12 0 M+ A  +0,02 +0,05 +0,03 +4,09 +0,14 +0,18 

 76 M+ A  +0,02 +0,10 +0,08 +4,09 +0,11 +0,18 

14 151 M+ A  +0,02 +0,23 +0,16 +4,09 +0,09 +0,18 

12 0 M- A  -0,06 -0,05 -0,02 -4,11 -0,06 -0,18 

 76 M- A  -0,06 -0,10 -0,03 -4,11 -0,08 -0,18 

22  

14 151 M- A  -0,06 -0,23 -0,10 -4,11 -0,11 -0,18 

12 0 M+ A  +0,01 +0,09 +0,08 +4,87 +0,20 +0,14 

 60 M+ A  +0,01 +0,01 +0,00 +4,87 +0,22 +0,14 

15 120 M+ A  +0,01 +0,08 +0,00 +4,87 +0,24 +0,14 

12 0 M- A  -0,00 -0,09 -0,00 -4,88 -0,01 -0,14 

 60 M- A  -0,00 -0,01 -0,05 -4,88 +0,00 -0,14 

23  

15 120 M- A  -0,00 -0,08 -0,19 -4,88 +0,00 -0,14 

13 0 M+ A  +0,01 +0,94 +0,65 +2,22 +0,63 +0,98 

 103 M+ A  +0,01 +0,06 +0,07 +2,22 +0,68 +0,98 

14 206 M+ A  +0,01 +1,07 +0,35 +2,22 +0,74 +0,98 

13 0 M- A  -0,01 -0,95 -0,59 -2,24 -0,49 -0,98 

 103 M- A  -0,01 -0,06 -0,19 -2,24 -0,45 -0,98 

24  

14 206 M- A  -0,01 -1,07 -0,75 -2,24 -0,42 -0,98 

14 0 M+ A  +0,03 +0,26 +0,19 +6,26 +0,00 +0,16 

 105 M+ A  +0,03 +0,09 +0,62 +6,26 +0,55 +0,16 

15 209 M+ A  +0,03 +0,07 +0,00 +6,26 +3,43 +0,16 

14 0 M- A  -0,03 -0,26 -0,71 -6,27 -2,68 -0,16 

 105 M- A  -0,03 -0,09 +0,00 -6,27 -0,14 -0,16 

26  

15 209 M- A  -0,03 -0,07 -1,44 -6,27 +0,00 -0,16 

16 0 M+ A  +0,02 +0,08 +0,96 +0,13 +0,90 +0,08 

 103 M+ A  +0,02 +0,00 +0,03 +0,13 +0,93 +0,08 

17 206 M+ A  +0,02 +0,08 +0,96 +0,13 +0,99 +0,08 

16 0 M- A  -0,02 -0,08 -0,97 +0,00 -0,99 -0,08 

 103 M- A  -0,02 -0,00 +0,00 +0,00 -0,93 -0,08 

28  

17 206 M- A  -0,02 -0,09 -0,98 +0,00 -0,90 -0,08 

16 0 M+ A  +0,03 +0,09 +0,86 +0,05 +0,78 +0,08 

 107 M+ A  +0,03 +0,00 +0,01 +0,05 +0,82 +0,08 

18 213 M+ A  +0,03 +0,09 +0,87 +0,05 +0,87 +0,08 

16 0 M- A  -0,02 -0,09 -0,91 +0,00 -0,89 -0,09 

 107 M- A  -0,02 -0,00 -0,00 +0,00 -0,83 -0,09 

29  

18 213 M- A  -0,02 -0,09 -0,89 +0,00 -0,79 -0,09 

17 0 M+ A  +0,02 +0,08 +1,02 +0,05 +0,94 +0,07 

 107 M+ A  +0,02 +0,00 +0,01 +0,05 +0,97 +0,07 

19 213 M+ A  +0,02 +0,08 +1,01 +0,05 +1,03 +0,07 

31  

17 0 M- A  -0,03 -0,08 -1,04 +0,00 -1,02 -0,08 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 107 M- A  -0,03 -0,00 -0,00 +0,00 -0,96 -0,08   
19 213 M- A  -0,03 -0,07 -1,06 +0,00 -0,92 -0,08 

18 0 M+ A  +0,02 +0,08 +1,07 +0,10 +1,01 +0,08 

 103 M+ A  +0,02 +0,00 +0,02 +0,10 +1,05 +0,08 

19 206 M+ A  +0,02 +0,08 +1,05 +0,10 +1,11 +0,08 

18 0 M- A  -0,02 -0,08 -1,07 -0,00 -1,08 -0,08 

 103 M- A  -0,02 -0,00 -0,00 -0,00 -1,03 -0,08 

33  

19 206 M- A  -0,02 -0,09 -1,10 -0,00 -0,99 -0,08 

20 0 M+ A  +0,01 +0,03 +0,28 +0,00 +0,18 +0,03 

 103 M+ A  +0,01 +0,00 +0,08 +0,00 +0,30 +0,03 

21 206 M+ A  +0,01 +0,02 +0,28 +0,00 +0,59 +0,03 

20 0 M- A  -0,01 -0,02 -0,39 -0,06 -0,60 -0,02 

 103 M- A  -0,01 -0,00 +0,00 -0,06 -0,31 -0,02 

36  

21 206 M- A  -0,01 -0,03 -0,38 -0,06 -0,19 -0,02 

20 0 M+ A  +0,01 +0,03 +0,31 +0,04 +0,20 +0,03 

 107 M+ A  +0,01 +0,00 +0,09 +0,04 +0,32 +0,03 

22 213 M+ A  +0,01 +0,04 +0,32 +0,04 +0,61 +0,03 

20 0 M- A  -0,01 -0,04 -0,42 -0,10 -0,62 -0,03 

 107 M- A  -0,01 -0,00 +0,00 -0,10 -0,33 -0,03 

37  

22 213 M- A  -0,01 -0,03 -0,41 -0,10 -0,20 -0,03 

21 0 M+ A  +0,01 +0,03 +0,33 +0,04 +0,22 +0,03 

 107 M+ A  +0,01 +0,00 +0,09 +0,04 +0,34 +0,03 

23 213 M+ A  +0,01 +0,04 +0,32 +0,04 +0,63 +0,03 

21 0 M- A  -0,01 -0,04 -0,42 -0,11 -0,62 -0,04 

 107 M- A  -0,01 -0,00 +0,00 -0,11 -0,33 -0,04 

38  

23 213 M- A  -0,01 -0,03 -0,43 -0,11 -0,21 -0,04 

22 0 M+ A  +0,01 +0,03 +0,35 +0,00 +0,25 +0,03 

 103 M+ A  +0,01 +0,00 +0,08 +0,00 +0,37 +0,03 

23 206 M+ A  +0,01 +0,02 +0,34 +0,00 +0,65 +0,03 

22 0 M- A  -0,01 -0,02 -0,44 -0,05 -0,64 -0,02 

 103 M- A  -0,01 -0,00 +0,00 -0,05 -0,36 -0,02 

39  

23 206 M- A  -0,01 -0,03 -0,44 -0,05 -0,24 -0,02 
 

4.4.4 Pilars. Sol.licitacions (Eixos principals. Hip. sense majorar; Comb. majorades) 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

1 0 M+ A  +0,02 +0,48 +0,42 +2,98 +0,26 +0,27 

 166 M+ A  +0,02 +0,03 +0,00 +3,04 +0,26 +0,27 

5 331 M+ A  +0,02 +0,42 +0,36 +3,09 +0,26 +0,27 

1 0 M- A  -0,02 -0,48 -0,36 -4,94 -0,22 -0,27 

 166 M- A  -0,02 -0,03 -0,01 -4,85 -0,22 -0,27 

1  

5 331 M- A  -0,02 -0,42 -0,43 -4,76 -0,22 -0,27 

2 0 M+ A  +0,02 +0,37 +0,39 +1,67 +0,23 +0,22 

 166 M+ A  +0,02 +0,00 +0,01 +1,73 +0,23 +0,22 

6 331 M+ A  +0,02 +0,36 +0,38 +1,78 +0,23 +0,22 

2 0 M- A  -0,02 -0,37 -0,37 -8,64 -0,22 -0,22 

 166 M- A  -0,02 -0,00 +0,00 -8,55 -0,22 -0,22 

2  

6 331 M- A  -0,02 -0,37 -0,37 -8,46 -0,22 -0,22 

3 0 M+ A  +0,02 +0,48 +0,40 +2,84 +0,25 +0,27 

 166 M+ A  +0,02 +0,03 +0,00 +2,89 +0,25 +0,27 

7 331 M+ A  +0,02 +0,43 +0,37 +2,94 +0,25 +0,27 

3 0 M- A  -0,02 -0,49 -0,37 -5,11 -0,22 -0,28 

 166 M- A  -0,02 -0,03 -0,01 -5,02 -0,22 -0,28 

3  

7 331 M- A  -0,02 -0,41 -0,42 -4,93 -0,22 -0,28 

4 0 M+ A  +0,02 +0,37 +0,38 +1,87 +0,23 +0,22 

 166 M+ A  +0,02 +0,00 +0,01 +1,92 +0,23 +0,22 

8 331 M+ A  +0,02 +0,37 +0,37 +1,98 +0,23 +0,22 

4  

4 0 M- A  -0,02 -0,37 -0,37 -7,15 -0,22 -0,23 

BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

 166 M- A  -0,02 +0,00 -0,00 -7,06 -0,22 -0,23   
8 331 M- A  -0,02 -0,36 -0,38 -6,97 -0,22 -0,23 

5 0 M+ A  +0,03 +0,14 +0,42 +2,98 +0,28 +0,08 

 160 M+ A  +0,03 +0,00 +0,05 +3,03 +0,28 +0,08 

9 319 M+ A  +0,03 +0,11 +0,52 +3,09 +0,28 +0,08 

5 0 M- A  -0,03 -0,11 -0,44 -4,41 -0,30 -0,07 

 160 M- A  -0,03 -0,00 -0,03 -4,33 -0,30 -0,07 

7  

9 319 M- A  -0,03 -0,13 -0,47 -4,24 -0,30 -0,07 

6 0 M+ A  +0,01 +0,41 +0,45 +1,89 +0,33 +0,27 

 160 M+ A  +0,01 +0,03 +0,00 +1,95 +0,33 +0,27 

10 319 M+ A  +0,01 +0,47 +0,40 +2,02 +0,33 +0,27 

6 0 M- A  -0,01 -0,41 -0,40 -8,44 -0,25 -0,28 

 160 M- A  -0,01 -0,03 -0,09 -8,33 -0,25 -0,28 

9  

10 319 M- A  -0,01 -0,46 -0,61 -8,22 -0,25 -0,28 

7 0 M+ A  +0,03 +0,12 +0,43 +2,82 +0,29 +0,07 

 160 M+ A  +0,03 +0,00 +0,04 +2,90 +0,29 +0,07 

13 319 M+ A  +0,03 +0,12 +0,51 +2,97 +0,29 +0,07 

7 0 M- A  -0,03 -0,13 -0,43 -4,60 -0,30 -0,08 

 160 M- A  -0,03 -0,00 -0,03 -4,48 -0,30 -0,08 

11  

13 319 M- A  -0,03 -0,11 -0,49 -4,35 -0,30 -0,08 

8 0 M+ A  +0,01 +0,40 +0,41 +2,10 +0,28 +0,27 

 160 M+ A  +0,01 +0,03 +0,01 +2,16 +0,28 +0,27 

14 319 M+ A  +0,01 +0,47 +0,43 +2,22 +0,28 +0,27 

8 0 M- A  -0,01 -0,42 -0,41 -6,92 -0,26 -0,28 

 160 M- A  -0,01 -0,03 -0,04 -6,81 -0,26 -0,28 

12  

14 319 M- A  -0,01 -0,45 -0,50 -6,71 -0,26 -0,28 

9 0 M+ A  +0,02 +0,87 +1,01 +1,72 +0,60 +0,51 

 156 M+ A  +0,02 +0,08 +0,08 +1,77 +0,60 +0,51 

16 311 M+ A  +0,02 +0,70 +0,91 +1,82 +0,60 +0,51 

9 0 M- A  -0,02 -0,85 -1,12 -3,25 -0,65 -0,50 

 156 M- A  -0,02 -0,07 -0,10 -3,16 -0,65 -0,50 

15  

16 311 M- A  -0,02 -0,71 -0,85 -3,08 -0,65 -0,50 

10 0 M+ A  +0,03 +1,11 +1,22 +2,05 +0,69 +0,65 

 156 M+ A  +0,03 +0,10 +0,15 +2,10 +0,69 +0,65 

17 311 M+ A  +0,03 +0,93 +0,87 +2,15 +0,69 +0,65 

10 0 M- A  -0,03 -1,12 -1,04 -3,52 -0,61 -0,66 

 156 M- A  -0,03 -0,10 -0,08 -3,44 -0,61 -0,66 

19  

17 311 M- A  -0,03 -0,91 -0,92 -3,35 -0,61 -0,66 

13 0 M+ A  +0,02 +0,86 +1,09 +1,82 +0,64 +0,51 

 156 M+ A  +0,02 +0,07 +0,09 +1,87 +0,64 +0,51 

18 311 M+ A  +0,02 +0,70 +0,95 +1,92 +0,64 +0,51 

13 0 M- A  -0,02 -0,85 -1,16 -3,26 -0,68 -0,50 

 156 M- A  -0,02 -0,08 -0,10 -3,18 -0,68 -0,50 

25  

18 311 M- A  -0,02 -0,71 -0,91 -3,09 -0,68 -0,50 

14 0 M+ A  +0,03 +1,11 +1,21 +2,08 +0,69 +0,65 

 156 M+ A  +0,03 +0,10 +0,13 +2,13 +0,69 +0,65 

19 311 M+ A  +0,03 +0,92 +0,95 +2,18 +0,69 +0,65 

14 0 M- A  -0,03 -1,12 -1,17 -3,63 -0,68 -0,66 

 156 M- A  -0,03 -0,10 -0,11 -3,54 -0,68 -0,66 

27  

19 311 M- A  -0,03 -0,92 -0,95 -3,46 -0,68 -0,66 

16 0 M+ A  +0,01 +0,19 +0,19 +0,28 +0,27 +0,30 

 104 M+ A  +0,01 +0,08 +0,11 +0,33 +0,27 +0,30 

20 207 M+ A  +0,01 +0,31 +0,28 +0,37 +0,27 +0,30 

16 0 M- A  -0,01 -0,15 -0,11 -1,34 -0,18 -0,22 

 104 M- A  -0,01 -0,11 -0,12 -1,27 -0,18 -0,22 

30  

20 207 M- A  -0,01 -0,42 -0,38 -1,20 -0,18 -0,22 

17 0 M+ A  +0,01 +0,16 +0,10 +0,32 +0,18 +0,28 32  

 104 M+ A  +0,01 +0,11 +0,12 +0,36 +0,18 +0,28 
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BARRA NN X(cm) HIP Id 
Comb

. 
Mx(mT

) 
My Mz Fx(T) Vy Vz 

21 207 M+ A  +0,01 +0,34 +0,37 +0,40 +0,18 +0,28 

17 0 M- A  -0,01 -0,12 -0,17 -1,35 -0,25 -0,22 

 104 M- A  -0,01 -0,13 -0,11 -1,28 -0,25 -0,22 

  

21 207 M- A  -0,01 -0,43 -0,28 -1,21 -0,25 -0,22 

18 0 M+ A  +0,01 +0,15 +0,22 +0,32 +0,31 +0,23 

 104 M+ A  +0,01 +0,11 +0,11 +0,36 +0,31 +0,23 

22 207 M+ A  +0,01 +0,41 +0,36 +0,40 +0,31 +0,23 

18 0 M- A  -0,01 -0,19 -0,17 -1,35 -0,25 -0,29 

 104 M- A  -0,01 -0,08 -0,13 -1,28 -0,25 -0,29 

34  

22 207 M- A  -0,01 -0,32 -0,44 -1,21 -0,25 -0,29 

19 0 M+ A  +0,01 +0,12 +0,16 +0,33 +0,24 +0,22 

 104 M+ A  +0,01 +0,14 +0,14 +0,37 +0,24 +0,22 

23 207 M+ A  +0,01 +0,43 +0,45 +0,41 +0,24 +0,22 

19 0 M- A  -0,01 -0,16 -0,21 -1,39 -0,31 -0,29 

 104 M- A  -0,01 -0,11 -0,11 -1,32 -0,31 -0,29 

35  

23 207 M- A  -0,01 -0,33 -0,35 -1,25 -0,31 -0,29 
 

4.4.5 Amidaments. Barres d’acer laminat 

 
Tipus d’acer 
 

Tipus d’acer         Limit elastic (Kg/cm2)         Tensió de trencament (Kg/cm2) 

S275 2804 4385 

  
Pilars 
 

N Tipus d’acer Serie Perfil Longitud(cm) Pes-ud(kg) Total(kg) 

4 S275  SHSH     120x12.5 207 84,62 338,48 

4 S275  SHSH     120x12.5 311 127,14 508,56 

4 S275  SHSH     120x12.5 319 130,41 521,64 

4 S275  SHSH     120x12.5 331 135,31 541,24 

  
Bigues 
 

N Tipus d’acer Serie Perfil Longitud(cm) Pes-ud(kg) Total(kg) 

1 S275  L        102102x6 236 23,13 23,13 

1 S275  RHSH     180x120x8 209 73,42 73,42 

1 S275  RHSH     180x120x8 311 109,25 109,25 

2 S275  RHSH     220x120x8 206 82,73 165,46 

2 S275  RHSH     220x120x8 213 85,54 171,08 

6 S275  SHSH     120x12.5 206 84,21 505,26 

6 S275  SHSH     120x12.5 213 87,07 522,42 

1 S275  SHSH     120x8 120 33,12 33,12 

1 S275  SHSH     120x8 152 41,95 41,95 

1 S275  SHSH     120x8 178 49,13 49,13 

1 S275  SHSH     120x8 225 62,10 62,10 

  
Totals 
 

 S275 Totals 

Pilars 1909,92   1909,92   

Bigues 1756,32   1756,32   

Totals  3666,24   3666,24   

 

 

5. CÀLCUL DE PLAQUES D’ANCORATGE 

 
A continuació es calcula les plaques d’ancoratge en el mur considerant les reaccions pèssimes següents: 
 
Axil (de tracció): 6,6 t x 1,50 = 9,9 t 
Flector (Mz): 3,3 mt x 1,50 = 4,95 mt 
Flector (My): 3,3 mt x 1,50 = 4,95 mt 
Flector (Mx): 0 
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

 
El present Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures que s'hauran de seguir durant l’execució de les obres. 
 
El Pla de Seguretat suposarà el conjunt de mides de seguretat per a prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, per a qualsevol persona dins l'àmbit de les obres, també s'estableixen les mides per a prevenir els derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar 
dels treballadors. 
 
L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d'acord amb el Real Decret 1627/97, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció i l'obligatorietat d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i 
obres públiques.  
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

 

L'obra s’emplaça al municipi de Terrasa. Es tracta de l’execució d’un ascensor d’ús públic a la via pública que inclou les 
següents activitats: 
 

- Enderroc de paviments 
- Excavació de fossat 
- Instal·lacions elèctriques 
- Instal·lacions de desguàs 
- Estructura de formigó 
- Estructures metàl·liques 
- Envidriaments i tancaments 
- Instal·lació d’ascensor 
- Reposició de paviments 
- Acabats 
- Jardineria 

 
El pressupost d'execució material, és de 81.879,00 € essent el termini d'execució d’obra efectiu de 2 mesos, amb una 
mitja de 5 obrers i una punta de 8 obrers. Al contracte es preveu un termini total d’obra de 6 mesos per la naturalesa del 
contracte que requereix un termini important de tasques no executives d’obra i tasques de construcció en fàbrica de 
elements a instal·lar. 
 
Les mesures de seguretat per a la realització de l'obra s'especifiquen al present estudi. 
 

1.3 VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 

 
En aquest primer apartat es descriu una sèrie de treballs previs a l'inici de l'obra, tals com: serveis afectats i instal·lacions 
auxiliars per a l'inici de l'obra, tant de salut i benestar dels treballadors (vestuaris, menjadors,.. etc) com de prevenció de 
zones de treball (lloc de ferralla etc.), que donada la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie de mesures de seguretat 
de caràcter general. 
 

1.3.1 Instal·lacions alienes a l'obra 

 
Cal entendre per tals, aquelles que existeixen prèviament a l'inici de l'obra: 
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1) Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió. 
2) Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió. 
3) Instal·lacions elèctriques subterrànies. 
4) Instal·lacions de gas i oleoductes. 
5) Instal·lacions d'aigua i de sanejament. 
 

1.3.1.1 Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió 

 
Com a norma general, independentment de la tensió, cal mantenir una distància de seguretat de 5 m com a mínim. 
 
En el cas de línies sobre carreteres, cal que sigui d'un mínim de 7 m (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, i quan no sigui possible l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, 
caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin l'alçada màxima de la seguretat de pas. 
  

1.3.1.2 Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió 

 
En el cas de línies aèries de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar entre 1 m i 3 m. No obstant, cal tenir 
en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar-ne no només la distància sinó també les mesures preventives 
a adoptar. 
  
Cas que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 
 
En el cas de línies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un mínim de 6 m. (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tant si és pel seu braç com per la torre, i quan no siguin possibles 
l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé limitin l'alçada màxima de 
la seguretat de pas. 
 

1.3.1.3 Instal·lacions elèctriques subterrànies 

 
En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia subministradora indiqui clarament el 
recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el Contractista haurà de demanar per escrit a les respectives companyies la 
informació disponible dins de l'àmbit de l'obra almenys 15 dies abans de començar qualsevol excavació, tret de cales de 
reconeixement. Addicionalment és aconsellable que el Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa i amb la respectiva 
companyia realitzi cales de reconeixement per tal de constatar la ubicació de les línies. En el cas que no existeixin línies cal 
tenir una garantia total donada per la companyia de subministrament. 
 
Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs d'aproximació amb la màxima precaució. 
Caldrà parar els treballs a una distància aproximada de 2 metres del traçat suposat, fins que no hi hagi la garantia 
corresponent i per escrit per part de la companyia propietària de la línia, indicant que no hi ha tensió. 
 
Mesures preventives 
 
- Respectar la distància de seguretat. 
 
- Realitzar tant les feines d'aproximació com les de protecció o recobriment de conductors seguint les normes de seguretat 
subministrades per la companyia elèctrica, prèvia comprovació de desconnexió i mesures de seguretat que se'n deriven. 
 
- En el cas que una màquina faci contacte amb una línia, tant si és aèria com subterrània, cal adoptar les mesures següents: 
 

a. El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducció (ja que ell no corre perill d'electrocució) fins que la màquina estigui 
fora del radi d'acció energitzat. En el cas de què sigui impossible moure la màquina, el conductor ha de saltar el més lluny 
possible sense tocar mai el terra i la màquina al mateix temps, ja que quedaria electrocutat. 
 
b. Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o altres màquines. 
 
c. Provar d'enretirar la màquina fora de la zona perillosa. 
 

1.3.1.4 Instal·lacions d'aigua i sanejament 

 
En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a l'apartat anterior, i que encara que aquí no hi hagi 
els riscos afegits d'una possible electrocució o incendi, si que poden donar-se els d'intoxicació per emanacions.  
 
Mesures preventives: 
 
Cal extremar les precaucions en el cas d'obertura de pous morts en els quals pugui haver-hi emanacions de metà, de manera 
que en qualsevol cas, quan s’obre un pou mort s’haurà de deixar obert durant mitja hora, com a mínim, abans d’entrar 
qualsevol persona a inspeccionar, perquè hi hagi una bona ventilació. A més a més, mai un home sol no hi ha de fer 
operacions d'observació o de neteja, cal establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels treballs. Si es fan 
servir llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el cas que hi hagi la certesa d'emanacions cal fer servir equips 
adequats de subministrament d'aire, autònoms o semiautònoms. 
 
 

1.3.2 Serveis i instal·lacions auxiliars d'obra 

 
- En aquest apartat únicament s'indiquen els serveis i instal·lacions auxiliars per a la realització dels treballs de l'obra, quedant 
especificat al plec de condicions les instal·lacions i serveis auxiliars per a "salut i benestar" del personal de l'obra i vigilància 
de la mateixa.  
 
a) Taller de ferralla 
 
En el cas de què la ferralla sigui manipulada a l'obra, independentment que la seva complexitat sigui major o menor respecte 
a les màquines existents, cal tenir present que estigui situat en l'obra de manera que no interfereixi la circulació de maquinària 
o el transport de formigó, i que no estigui situada en la trajectòria de gir de les grues. 
 
Els riscos originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, i els originats per l'ús d'equips de soldadura 
oxiacetilènica o elèctrica s'analitzen en l'apartat dedicat a equips i mitjans auxiliars. 
 
Riscos 
 
- Talls i punxades 
- Cops als peus. 
- Projeccions. 
- Sobreesforços. 
- Atrapades. 
 
Mesures preventives: 
 
- Ús dels mitjans de protecció personal més adequats al risc: guants per a la manipulació de ferralla, calçat de seguretat, casc 
i ulleres de seguretat si pot haver-hi projeccions metàl·liques. 
 
- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne el fil per evitar la projecció de la peça tallada. 
 
- Per a la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alçada que permeti treballar-hi en posició vertical.  
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b. Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)  
 
Cal fixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el tràfec o el procés productiu. Cal fer l'emmagatzematge, de manera 
que no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes d'encofrat); per aquesta raó no 
s'ha de fer mai al costat d'un compressor, d'un grup electrogen, etc. 
 
En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure'n totes les puntes. Es manipularan fent servir 
calçat de seguretat, casc i guants de cuiro.  
 
c. Àrids  
 
Riscos 
 
- Ambient de pols. 
- Desplom de les parets de contenció i separació 
 
Mesures preventives  
 
- Fer servir caretes contra la pols 
- Col·locació de perfils de suport vertical d'una resistència escaient. 
- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els àrids fins el seu límit superior. 
- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l'entorn de la zona d'emmagatzematge dels àrids. 
 

1.4 MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN EL TRANSCURS DE L'OBRA 

1.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra  

 
S'han de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d'una obra: 1a) La instal·lació des de la seva connexió a 
la xarxa, a traves d'una estació transformadora que ja existeixi, i la connexió de servei fins el quadre general provisional 
(CGP) de l'obra, passant per la unitat de comptadors i la de comandament i protecció, i 2a) La instal·lació necessària de força 
i de llum de l'obra des de la sortida del CGP. 
 
Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l'ha de pagar el contractant (tant si és la propietària de l'obra 
com si és el contractista) queda subjecta a les prescripcions particulars de la companyia elèctrica subministradora. Caldrà 
haver presentat prèviament a l'organisme oficial que correspongui (indústria) l’estudi preceptiu del subministrament 
provisional a l'obra fet per un tècnic qualificat. 
 
A més, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants d’instal·lació. Satisfetes aquestes formalitats, 
hi haurà la garantia que la instal·lació compleix les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les de la 
companyia elèctrica subministradora de la zona. 
 

1.5 EXECUCIÓ DE L'OBRA 

1.5.1 Seguretat en excavacions i talls oberts 

 
Les excavacions i els talls oberts són una de les parts de les obres d'urbanització i d'obra civil en general més 
susceptibles de comportar accidents. Sobretot pel principi tradicionalment estès de no prendre mesures de seguretat quan 
el terreny es manifesta com a estable. 
 
En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulació de materials i a consum d'hores de treball és 
l'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjançant elements de fusta, elements metàl·lics, palplanxes o, fins i tot, pantalles 
de formigó armat. 

 
L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en aquests casos resulta 
indispensable per a executar correctament les obres i a tal efecte en l’estudi d'execució es preveuen les corresponents 
partides d'obra. D'altra banda, en molts casos, bé per la poca fondària dels pous i rases, bé per les bones característiques 
del terreny, els talls són aparentment estables i no resultaria necessari l'estrebat per a poder executar correctament les 
obres; no obstant per raons de seguretat pot ser absolutament necessari l'estrebat, per tant en el present estudi de 
seguretat també es preveuen partides d'estrebat de pous i rases, que són complementàries a les definides al projecte 
d'execució. 
 
La necessitat i característiques de l'estrebat de pous i rases que són aparentment estables be definida per la normativa 
NTC i també pot ésser calculada a través de fórmules d'estabilitat establertes per especialistes amb una àmplia 
acceptació mundial. En qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direcció Facultativa ni l’estudi d'Execució, aporten dades 
geotècniques i càlculs justificatius correctes de la necessitat i característiques de l'excavació se seguiran les indicacions 
prescrites en les Normes Tecnològiques de la Construcció. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Atrapada per terres, soterrament. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e.). 
- Talls i projeccions (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus.  
 
Mesures preventives 
 
A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldrà mantenir altres mides de seguretat no menys important pel que 
fa a evitar riscos innecessaris, a saber: 
 
a. S'han de verificar els següents aspectes abans d'excavar: 
 
- Les condicions del sòl.  
 
- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de qualsevol altra font de 
vibracions.  
 
- Si el sòl ha estat alterat de cap manera  
 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc.. 
 
- Localització de tots els serveis urbans mitjançant cales.  
 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, etc.  
 
b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantó de les rases, pous o excavacions en general, amb baranes 
sòlides a una distància no inferior d'un metre. Aquestes baranes hauran d'estar il·luminades de forma efectiva durant els 
períodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si són intermitents hauran de tenir una freqüència de 60 llampades 
per minut. 
   
c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distància del tall obert menor d'1,5 vegades la profunditat de la rasa o pou. 
A menys de què en el càlcul de l'estrebat s'hagi tingut en compte l'aplec de terres al cantó de la rasa o pou. 
 
d. No hi ha d'haver maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el temps en què hi hagi operaris treballant 
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dins de les rases no estrebades a tal efecte. 
 
e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el càlcul no garanteixi que són estables. Tampoc entraran en rases no 
estrebades quan hi hagi maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert. 
 
f. Sempre hi haurà almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment les obres en disposició d'ajudar i de 
demanar auxili. 
 
g. Davant de qualsevol variació de les característiques del terreny, aparició d'humitats o taques, aparició de serveis urbans, 
aparició de qualsevol indicatiu d'inestabilitat del terreny; tots els operaris sortiran immediatament de les rases, s'aturaran els 
treballs i es requerirà als tècnics responsables de seguretat i salut les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a 
emprendre els treballs. En especial s'analitzaran amb detall les característiques dels talls després d'haver plogut. 
 
h. S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de frens, llums, senyals acústiques. Hauran de 
tenir senyals acústiques per l'inici de la marxa enrera. 
 
En general, de forma complementària, cal tenir present:  
 
- Correcta execució de l'estrebat respecte als càlculs realitzats. 
 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
 
- Si l'apuntalament continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a complir les verificacions 
adients. 
 
* Rases sense estrebar:  
 
Una rasa no s'estrebarà quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, a menys que la Direcció Facultativa 
o l’estudi d'Execució indiquin unes condicions més restrictives.  
 
Tampoc s'estrebarà quan els càlculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats en dades reals i han de ser 
coherents amb mètodes acceptables, demostrin que no és necessari. 
 
- En general, complementàriament, per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
 
a. Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que els talussos indicats a 
l'informe geotècnic, o per defecte a l'indicat en les Normes Tecnològiques de la Construcció. 
 
b. A l'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions esmentades abans 
(maquinària d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
 
c. Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
 
* Rases estrebades  
 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò que s'indica a les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. També s'han de complir les prescripcions de l'OSHA. 
 
- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 
 
Ha de protegir la zona superior i arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 
  

L'amplada ha de ser 1/3 de la calçada.  
 
Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa, perquè faci de sòcol i eviti la caiguda d'objectes i 
materials al fons.  
 
Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
 
Mesures generals de prevenció  
 
a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar al llarg de la rasa i al cantó contrari 
on s'apleguin els productes de l'excavació, o a tots dos cantons si aquestes són retirades, tanques i passos col·locats a una 
distància no superior a 50 cm. L'amplada mínima dels passos ha de ser de 60 cm.  
 

1.5.2 Pavimentació 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
La pavimentació compren la millora de calçades i voreres, essent en aquest capítol les mesures de seguretat i salut a 
prendre les ja esmentades en els capítols d'excavació i maquinària, ressenyant únicament l'importància que té la correcta 
organització i senyalització dels treballs.  
 

1.5.3 Instal·lacions generals d'urbanització 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
Les instal·lacions generals són:  
 

- millora de la xarxa de sanejament existent 
- xarxa elèctrica 
- xarxa d'enllumenat públic. 
- xarxa d’aigua potable i reg 

 
De forma complementària a les mides generals ja esmentades als capítols anteriors s'han de tenir en compte les 
següents:  
 
Mesures preventives  
 
1.- Millora de la xarxa de sanejament existent. 
 
- Es disposarà en obra dels mitjans necessaris de bombeig per enxiquir ràpidament qualsevol inundació que pugui produir-se. 
 
- L'enllumenat a emprar serà de material antideflagrant. 
 
- Es revisaran tots els estrebats a l'inici de la jornada.  
 
També es comprovarà l'absència de vapors i de gasos, i en cas contrari es procedirà a la seva ventilació abans d'iniciar 
qualsevol feina. 
 
2.- Xarxa electricitat i xarxa d'enllumenat públic. 
 
- Durant la fase de realització es realitzaran tots els treballs sense tensió a les línies, verificant-se aquesta circumstància amb 
un comprovador de tensió. 
 
- Les eines elèctriques estaran dotades d'un grau d'aïllament II, o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
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- En el lloc de treball hi haurà sempre un mínim de dos operaris. 
 
- Tota la xarxa de mitja i baixa tensió es farà segons el prescrit per la companyia elèctrica corresponent. 
 
3.- Altres serveis. 
 
- Es faran segons el prescrit per les corresponents companyies, tant en la seva realització, com en les mesures de seguretat 
a prendre, (CTNE, Catalana de Gas, Companyia d’aigües del Prat, etc...). 
 

1.5.4 Execució de instal·lacions d’esteses elèctriques 

1.5.4.1 Recomanacions de seguretat 

 
1. Com compliment de l'article 24 apartat 2 de la Llei 31 de 1995 de Prevenció de riscos laborals, els informem dels 

riscos inherents a la pròpia instal·lació elèctrica: risc de pas de corrent i risc de curtcircuit. 
 

2. El personal que efectuï l'obertura, en el moment de realització de cates per a la localització de cables elèctrics, 
afegeixi al seu equip de protecció individual (EPI), elements que augmentin la seguretat personal davant de 
possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, i curtcircuits, com ara:  

 
a) Guants aïllants que es puguin col·locar sota dels de protecció mecànica. 
b) Botes aïllants 
c) Ulleres de protecció 

3. Senyalitzar la zona d'existència de cables. 
4. No descobrir els cables fins que no sigui necessari. 
5. Mantenir descoberts els cables el menor temps possible. 
6. Si s'ha de treballar en proximitat de cables descoberts, tapar-los amb plaques de neoprè i si estan en el pas de 

persones disposar d'elements que evitin trepitjar els cables.  
7. Subjectar els cables mitjançant plaques de neoprè i cordes aïllants, si per motius d'execució de l'obra hagués cables 

despenjats, de manera que no quedin forçats ni amb angles tancats, de manera que mantinguin la seva posició 
inicial.  

8. Realitzar les operacions 5 i 6 sota supervisió de personal qualificat.  

1.5.4.2 Recomanacions per fer cates 

Realitzar els tastos manualment, ajudant-se de la paleta per fer micro tasts de 20 cm de profunditat. 
 
Es recomana que l'amplada del tast sigui de 60 cm en el sentit de la canalització i de 50 cm com a mínim en sentit transversal 
a cada costat de: 
 

• La futura traça de la canalització. 
• La cota de l'eix de la canalització. 

1.5.4.3 Restitució de les proteccions dels cables 

 
Les línies elèctriques han de quedar protegides de possibles agressions externes, i per això s'han de senyalitzar i protegir. Un 
cop s'hagi descobert un cable o cables elèctrics s'ha de restituir les proteccions tal com indica la figura següent i atenent els 
procediments d'Endesa Distribució Elèctrica DMH001 (MT) i CML003 (BT). 
 

 
 
En cas de dubtes o configuracions complexes, consultar amb la Zona d'Distribució corresponent de la companyia elèctrica. 
 
Totes aquestes indicacions queden supeditades a les instruccions puntuals del personal tècnic de la companyia elèctrica.  
 

1.5.4.4 Separació de serveis 

 
S'ha de seguir l'ordenat en el Decret 120/1992 de 28 d'Abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com el que 
disposa l'Ordre del 5 de juliol de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

1.6 MAQUINÀRIA D'OBRA 

1.6.1 Maquinària per a moviments de terres 

 
De cara a l'anàlisi de riscos, no es comenten els inherents a la màquina mateixa o als vehicles i únicament es descriuen els 
que són originats per l'operador o el maquinista, així com els causats per una organització inadequada del treball o per una 
senyalització insuficient.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Bolcada de màquina  
- Topades amb altres vehicles.  
- Atropellaments 
- Caigudes de persones. 
- Atrapades.  
- Projecció i caiguda de materials.  
- Sorolls i vibracions. 
- Stress tèrmic, cansament, etc. 
- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació. 
 
Es poden agrupar els riscos en funció del seu origen com es veu en el quadre següent.  
 
 RISCOS ORIGEN 

 
 Màquina Operador Organització Senyalització  
Bolcada  X X X 
Xocs (amb altres vehicles) X X X X 
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Atropellaments X X X X 
Caigudes de persones X X   
Projecció i caiguda de part X X X  
Sorolls i vibracions X  X  
Stress tèrmic, cansament X  X  
Explosió, incendi, electrocució     
Intoxicació  X X X 
Atrapades X X   
 
Maquinistes: 
 
- Han de tenir bons coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva màquina. 
- Han de conèixer la normativa de seguretat específica i la de les feines del seu entorn.  
- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva màquina.  
- Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de visibilitat. 
- Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina.  
- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge de la 
màquina.  
- Han de fer servir l'indumentària per a protecció personal que els és exigible: casc, calçat de seguretat, taps o auriculars i 
cinturó antivibratori, si cal.  
 
Organització: 
 
- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària.  
- L'alçada del front d'excavació ha de ser l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina. No s'ha de soscavar per tal 
d'evitar esllavissades.  
- Cal eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors o inferiors i que puguin 
quedar afectades per l'actuació de la maquinària o dels camions de transport.  
- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques aèries o subterrànies, ni conduccions de 
gas, canonades, etc.  
- En pendents, la pala carregadora s'ha de desplaçar amb la cullera a ras de terra. 
- No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la zona i falcar la màquina de manera escaient i 
sobre superfície amb una resistència adequada.  
 - Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no acabi l'operació.  
- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués pendent, caldrà fer un 
ressalt amb terra de la mateixa excavació que serveixi d'indicador d'acostament màxim a la zona d'abocament (si és que és 
un nivell inferior a la zona de trànsit dels camions). 
- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran fondària, cal establir un sistema de reg que 
impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tant la bona marxa de la tasca com vehicles i vianants 
que transitin per l'exterior de l'obra.  
 
 
Senyalització 
 
- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectora.  
- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una distància prudencial.  
- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les màquines.  
- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels de l'excavació, cal 
establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es 
podrien desprendre o cedir més endavant, ja sigui, perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues 
dinàmiques, de vibracions, etc.  
 
De caràcter general: 
 
- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels camions o de les traginadores de trabuc.  
- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tant en pes com en volum.  

- Les cases, les culleres, etc, de les màquines en repòs han de descansar en terra. 
- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix als conductors de camions de trabucs o de 
màquines d'excavació. Tot i que en un moment determinat el seu ús no sembli gaire important, una política de seguretat 
correcta comporta l'habituació de tot el personal a l'ús dels cascos, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si 
s'escau), el cinturó de seguretat (si s'escau), el calçat de seguretat, els guants, etc.  
 

1.7 MAQUINÀRIA PER A PAVIMENTACIÓ 

 
Es tracta en aquest apartat de la maquinària que es fa servir per a la col·locació de l'aglomerat asfàltic. Consta normalment 
d'una part tractora, una "tolva" de recepció del material i uns mecanismes que permeten el seu perfecte estendre. 
 
A mes de les mesures a prendre indicades en l'apartat anterior es tindran en compte les següents mesures de seguretat: 
 
- L'aproximació al camió basculant a la "tolva" serà dirigida per un operari per tal d'evitar possibles cops. 
- Es vigilarà periòdicament la temperatura i nivell de l'aglomerant asfàltic, a fi d'evitar possibles incendis.  
- Portarà sempre un extintor que serà revisat periòdicament. 
- S'observaran de forma escrupolosa les revisions prescrites i en cas de qualsevol anomalia es farà la revisió oportuna. 
 

1.7.1 Petita maquinària auxiliar 

 
a. Serra circular 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Talls a les mans amb el disc.  
- Projecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cop per retrocés del disc. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte.  
 
Mesures preventives  
 
Les condicions que han de tenir per a garantir un ús segur són les següents: 
 
- Suport de la serra segur i horitzontal 
 
- Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti. 
 
- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de contacte elèctric indirecte.  
 
- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, han d'estar totalment protegits per tal 
de garantir que sigui impossible el contacte elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients humits, els 
cables, caixes de connexions, i l'interruptor d'engegada han de ser del tipus antihumitat. 
 
- Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  
 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la seguretat de les mans del 
treballador.  
 
b. Formigonera  
 
Sols es comenten les formigoneres més o menys grans però que sempre són portàtils.  
 
Anàlisi de riscos 
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- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Atrapada amb element de transmissió 
- Atrapada amb les paletes de carregar 
 
Mesures preventives 
 
- El cable d'alimentació elèctrica ha de tenir el grau d'aïllament adequat per a intempèrie. La connexió als borns del motor ha 
d'estar perfectament protegida contra contactes elèctrics directes.  
- No s'ha de premsar el cable d'alimentació amb la carcassa que protegeix els elements de transmissió.  
- El cable d'alimentació ha de portar incorporat el conductor de presa de terra correctament connectat a la carcassa i a la 
presa de terra general del quadre de distribució que correspongui.  
- Mai no s'ha d’instal·lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments del motor i de les corretges de transmissió. Cal 
instal·lar-lo a l'exterior i amb protecció contra els cops i l'aigua.  
- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font d'alimentació.  
- No s'ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc en la trajectòria de les càrregues de la 
grua.  
- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina és el següent: casc, guants de goma i 
ulleres contra esquitxades. 
- S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funció de les característiques concretes de cada lloc de 
treball.  
 
c. Vibrador 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Projecció de beurada 
 
Mesures preventives 
 
- Tant el cable d'alimentació com la connexió al transformador han d'estar en perfectes condicions d'aïllament i d'estanquitat. 
Si cal arrossegar-lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que tingui). 
- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro. 
- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal que es facin servir ulleres 
tipus panoràmic contra esquitxades i casc de seguretat. 
 
d. Eines portàtils 
 
Eines portàtils elèctriques  
 
- De tall: Perforadores 
- D'abrasió: Radials 
- Per escalfament: Soldadors 
 
Sols s'esmenten els riscos derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que es deriven de les superfícies de 
treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar amb les eines portàtils elèctriques. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte 
- Talls i erosions 
- Atrapades 

- Projecció de partícules (incandescents o no) 
- Cops o talls per rebots violents de l'eina 
- Cremades 
- Ambient de pols  
 
Mesures preventives 
 
Els cables elèctrics d'alimentació han de tenir l'aïllament en un estat de conservació correcta. Si es fan servir prolongacions, 
han de ser amb connectors adequats, i mai no s'han d'empalmar provisionalment. 
 
Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, presa de la terra de les masses 
(PTM) o utilització amb transformador de seguretat o separació de circuits. 
 
Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de cuiro.   
  
Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d'una enganxada o d'una atrapada. 
 
Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasió, que tenen una velocitat de rotació molt alta. Un 
contacte accidental de la carcassa o el mànec mentre treballen, una lleugera enganxada o un encallament poden fer que 
l'eina reboti en la seva trajectòria.  
 
Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar caretes. 
 
En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a començar la feina i continuar-la correctament, amb les 
broques i els discos ben afermats, mantenint les trajectòries de tall ben perpendiculars a la superfície de treball, amb un 
centrat correcte del punt d'atac, etc.  
 
Eines portàtils pneumàtiques 
 
- Quan actuen per percussió: martell picador. 
- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Cops per trencament de la mànega 
- Cops, talls i perforacions en general 
- Stress sonor 
- Vibracions 
- Projecció de partícules 
 
Mesures preventives 
 
- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o amb fissures i, en 
general, totes les que hagin perdut elasticitat en doblegar-les. 
 
- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores, en particular.  
 
- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és seguit com si és intermitent (per impacte). 
 
- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 
 
- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi emanacions de pols, caretes.  
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1.8 PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada fonamentalment en dues situacions 
concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les fonts d'energia.  
 
En qualsevol cas se seguirà allò indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a instal·lacions contra incendis. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Aplec de materials  
- Productes de rebrec  
- Tallers d'obra  
- Treballs de soldadura  
- Treballs amb ús de flama oberta  
- Instal·lacions provisionals d'energia  
 
Mesures preventives  
   
- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents treballs. 
- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, convenientment airejat, amb tots els recipients 
tancats.  
- Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i 
fonts d'ignició. S'han de preveure així mateix les conseqüències de possibles escolaments durant l'operació, per tant s'ha de 
tenir a l'abast terra o sorra per a abeurar el sòl. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.  
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats pel combustible que 
s'està transvasant. 
- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de calefacció per a l'obra ha d'estar en perfectes 
condicions d'ús. 
- Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no s'admetran en bastides ni a terra. 
- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
instal·lacions energètiques) i en totes aquelles en què es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors (la càrrega i 
la seva capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i 
sorra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la.  
- No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, vapors inflamables, o a on a pesar de totes 
les mesures de precaució no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual incendi.  
 
- S'informarà als vigilants de l'obra dels punts amb perill d'incendi i de les mesures de protecció a fer servir en cas d'incendi, 
tanmateix com els números dels serveis públics d'extinció d'incendis. 

1.9 DIVERSOS 

1.9.1 Mesures higièniques 

 
Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB (A) 
Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 dB (A) 
Formigonera 60-72 dB (A) 
Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 dB (A) 
Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB (A) 
Pedra esmeril 60-75 dB (A) 
Camions 80 dB (A) 

Excavadores 95 dB (A) 
Grues automòbils 85 dB (A) 
Martell perforador 110 dB (A) 
Mototragella 105 dB (A) 
Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A) 
Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 dB (A)  
Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A) 
Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A) 
Serra de disc 100 dB (A)  
Tractor d'erugues 100 dB (A) 

 
L'art. 147 de l'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor passi dels 80 dB (A), 
suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la reducció per altres mitjans.  
 
Feines en les quals és habitual la producció de pols 
 
- Manejament de la runa 
- Demolicions 
- Perforacions 
- Manipulació de ciment 
- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 
- Pols i serradures treballant la fusta 
- Feines amb pedra d'esmeril 
- Moviments de terres. 
- Circulació normal de vehicles.  
 
Sistemes de prevenció i de protecció 
 
 

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg.   

Manejament de runa Regs previs 
Demolicions Regs previs 
Manipulació de ciment Filtres a les sitges. Instal·lacions tancades. 
Tallament de materials ceràmics Addició d'aigua 
Fregament amb paper de vidre Addició d’aigua 
Treballs en fusta Aspiració localitzada 
Desbarbat Aspiració localitzada 
Soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regatge de les pistes 

 

1.9.2 Indumentària per a protecció personal 

 
Casc 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE 
312 de 30.12.74. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe N: es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
 
Pes: no ha de passar de 450 g.  
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de ser 
substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les parts interiors en contacte amb el 
cap.  
 
Botes:  
   
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de 
perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la 
Norma Tècnica Reglamentària MT5 (Resolució de la DG de Treball de 32.01.80 BOE núm. 37 de 12.02.80.). 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe III. Calçat amb una puntera i plantilla. 
Pes: No sobrepujaran els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en sòls humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma 
Tècnica Reglamentària MT 27. Resolució de la DG. de Treball de 03.12.81, BOE núm. 305 de 22.12.81 Classe E. 
 
Guants 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.) cal fer servir guants. 
Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
 
- Cotó o punt:  feines lleugeres 
- Cuiro:     manipulació en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes que tallin 
- Lona:     manipulació de fustes 
 
Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma Tècnica Reglamentària MT 11 
(Resolució de la DG de Treball 06.05..77 BOE núm. 158 de 04.07.77). 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord amb la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 03/11/75).. 
 
Protectors auditius 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre són d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb les Normes 
Tècniques Reglamentaries. 
 
Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascos contra el soroll.  
 
Segons els valors d'atenuació es classifiquen en les categories A, B, C, E. 
 
Protectors de la vista 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres oculars de protecció han d'estar 
homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de la DG de Treball de 28/6/78 BOE, n. 
216 de 9/9/78). 
 
En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en les Normes Tècniques Reglamentàries 
MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75 BOE n. 250 de 2/9/75.), MT 18 (Resolució de la DG. de Treball de 19/1/79, 

BOE, n. 33 de 7/9/79) i MT 19 (Resolució de la DG de Treball de 24/5/79, BOE n. 148 de 27/6/79). 
 
Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picat de l'escòria.  
Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnès propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o acoblables al casc de 
seguretat. 
 
Protectors de les vies respiratòries 
 
Considerem com a més freqüent la inhalació de pols en les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de 
prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes 
amb filtre mecànic homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 7 (Resolució de la DG de Treball de 
28/7/75, BOE, n. 214 de 6/9/75), MT 8 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 215 de 8/9/75), i MT 9 (Resolució 
de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 216 de 9/9/75.) 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l'empresa. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires cap en 
fora..etc) i fàcil de netejar. 
 
En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable.  
 
Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
 
Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, estenalles, 
tallafilferros, pelafils...etc han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la 
DG de Treball de 30/9/81, BOE n. 10/10/81).  
 

2. PLÀNOLS 

 
A continuació es presenten els plànols de mesures de seguretat i salut. 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
Disposicions legals d'aplicació 
 
Són de compliment obligat les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors (BOE 14-3-1980). 
- Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9- 3-71) (BOE 11-3-71). 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (decret 432/71 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (BOE 15-6-52). 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-54) (BOE 29-5-74). 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
- Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 29-5- 1974). 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (R.D. 2001/1983). 
- Reglament de seguretat de les màquines (R.D. 26-5-86). 
- Llei bàsica de Residus tòxics i perillosos (BOE 20- 5-1986). 
- Normes per a senyalització d'obres en carreteres (O.M. 14- 3-60) (BOE 23-3-60). 
- Normes per a senyalització de seguretat en els centres de treballs 1403/1986 de maig (BOE 8-7-86). 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real Decret 1627/1997). 
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

3.2.1 Disposicions generals 

 
Art.1. Les verificacions, treballs previs, muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra, execució de l'obra (excavació, 
instal·lacions...), maquinària d'obra, mitjans auxiliars, prevenció d'incendis i diversos, es realitzaran d'acord allò indicat en el 
capítol 2 (memòria descriptiva). 
 
Art 2. Proteccions personals.  
  
2.1. Tots els estris de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i quan aquest 
s'acabi s'hauran de rebutjar. 
 
2.2. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat estri o equip, aquest es 
reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
2.3. Tot estri o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ésser concebut (per 
exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
2.4. Aquells estris que per ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposats immediatament. 
 
2.5. L'ús d'un estri o equip de protecció mai no ha de representar un risc en ell mateix. 
 

2.6. Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball O.M. 17-5-7 (BOE 
29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.     
 
2.7. En els casos en què no hi hagi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 
 
 
2.8. Casc, botes i guants. 
 
2.8.1. El casc serà d'ús personal i obligat i estarà homologat d'acord amb la M.T.-1 (BOE 30-XII-74). 
 
2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no s'hagin utilitzats, seran 
substituïts per uns altres de nous. 
 
2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecànics o que existeixi la possibilitat de perforació de les 
soles per claus, portaran calçat de seguretat, homologats d'acord amb la M.T.-5 (BOE 12-II-80). 
 
2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, es faran servir botes de 
goma, homologats d'acord amb la M.T.-27 (BOE 22-XII- 81). 
 
2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat d'agressions a les mans. 
 
2.8.6. Per a protecció contra els agressius químics, es faran servir guants homologats d'acord amb la M.T.-11 (BOE 4-VII-77). 
 
2.8.7. Per a totes les feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució es faran servir guants homologats d'acord amb la 
M.T.-4 (BOE 3-XI-75). 
 
 
2.9. Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries 
 
2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db., serà obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual i estaran homologats d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-75) 
 
2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses 
o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord 
amb la M.T.-16 (BOE 9-IX-78).    
 
2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldrà ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 2-IX-75), M.T.-18 (BOE 7-IX- 79), M.T.-19 
(BOE 27-VI-79). 
 
2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de formigó i en treballs que puguin produir pols, caldrà 
protegir les vies respiratòries dels treballadors amb caretes de filtre mecànic homologats d'acord amb les M.T.-7 (BOE 
28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-IX-75), M.T.-9 (BOE 9-IX- 75). 
 
2.10. Roba de treball 
 
2.10.1. L'empresa facilitarà gratuïtament roba de treball. 
 
2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible. 
 
2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat, se'ls ha de proveir de roba impermeable. 
 
2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulació de vehicles, els treballadors portaran armilles 
reflectants o braçals reflexius.     
 



Annex 04: Estudi de seguretat i salut 
 

17 
  

 
Art 3. Proteccions col·lectives 
 
3.1. Baranes autònomes de limitació i protecció 
 
3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, pous, i de l'excavació general, amb baranes o 
tanques sòlides col·locades a una distància de la vora no inferior a mig metre, poden ser fixes o mòbils, però en tot cas s'ha 
de garantir la seva adequada col·locació i resistència mentre persisteixi el pas de persones. 
 
3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es col·locaran tanques de protecció o baranes a fi de 
protegir les zones de pas i de treball d'aquestes altres zones, que seran de trànsit restringit. 
 
3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a més de col·locar tanques, senyalitzar les 
tanques cada 15 m amb un llum vermell. 
 
3.2. Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
3.2.1. Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats o d'altra forma 
eficaç. 
 
3.2.2. Es col·locaran a una distància de 1 m com a mínim de la vora del talús, a fi de senyalar el límit d'aproximació dels 
vehicles. 
 
3.3. Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc. seran dielèctriques, donat el risc d'electrocució 
per les línies elèctriques. 
 
3.4. Circulació de persones i vehicles. 
 
3.4.1. Es col·locaran senyals i rètols necessaris per la desviació del tràfic quan calgui, i per la correcta circulació de vehicles 
dins de l'obra. A més a més es disposarà el nombre de persones necessari per a regular el trànsit, quan les autoritats 
competents ho recomanin. 
 
3.5. Estrebat i apuntalaments. 
 
3.5.1. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnològiques de la construcció i a la memòria descriptiva. 
 

3.2.2 Maquinaria d'obra 

 
Art 4. La maquinària a usar serà l'adequada en cada cas i es revisarà per un taller homologat: 
 
- Prèvia a l'entrada a l'obra.  
 
- Amb revisions periòdiques que garanteixin el seu bon funcionament i en qualsevol cas aquestes revisions periòdiques mai 
superaran els tres mesos. 
 
 
Art 5. El Contractista haurà de redactar un pla de revisió de la maquinària a utilitzar, que inclourà en el pla general de 
seguretat i salut de l'obra. 
 
 
Art 6. Maquinària d'excavació. 
 
6.1. Es comprovarà diàriament els dispositius de seguretat i que en el radi d'acció de la màquina no hi hagi persones. 
 
6.2. En posició de repòs de la màquina, caldrà que es compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge 

de la màquina. 
 
6.3. L'alçada del front d'excavació serà l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina i s'evitarà al màxim les 
interferències amb altres feines. 
 
6.4. Quan es treballi de nit, caldrà que la senyalització sigui reflectant. 
 
6.5. Caldrà senyalitzar adequadament totes les conduccions subterrànies o vistes amb cintes o banderoles, indicant si és 
possible la seva profunditat. 
 
6.6. Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les 
màquines. En cas de treball pròxim a la vora de talús, caldrà col·locar igualment cintes o banderoles de senyalització 
separades de 0,5 m a 1 m, a més a més d'allò indicat als articles 3.3.1. i 3.3.2. 
 
6.7. En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferent del de l'excavació, caldrà establir una senyalització 
que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es podrien desprendre o cedir 
més endavant, ja sigui perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc.. 
 
 
Art 7. Maquinària auxiliar  
 
7.1. Formigonera 
 
7.1.1. Tots els elements de transmissió estaran protegits amb una carcassa protectora, durant el seu funcionament.   
 
7.1.2. No se situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes.  
 
7.2. Eines portàtils pneumàtiques.  
 
7.2.1. Es revisaran les mànegues d'alimentació d'aire, en cas de què existeixin esquerdes es canviaran immediatament. 
 
7.2.2. Es col·locaran vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi d'evitar cops de fuet quan es trenquin les 
mànegues. 
 
7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operació en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores en particular. 
 

3.2.3 Instal·lacions provisionals d'obra 

 
Art 8. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
 
8.1. Quadre elèctric provisional.   
 
8.1.1. Constarà com a mínim de:  
 
- Tallacircuits fusibles generals. 
 
- Comptadors. 
 
- Interruptor diferencial o relè diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal (en funció de la major o menor potència elèctrica de 
la instal·lació). 
 
- Interruptor automàtic general. 
 
- Interruptors automàtics per a les diferents línies repartidores als quadres de distribució. 
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- Elements auxiliars (embarradores de distribució, barra de connexió de la línia general de presa de terra, etc) 
 
- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre. 
 
- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils (classe II i classe III). 
 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra.  
   
8.1.2. El quadre elèctric serà amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests s'han de considerar 
de classe 0l i estaran connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
 
8.1.3. Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haurà de fer-ho un especialista elèctric responsable. 
 
8.1.4. Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne l'existència i el bon estat de 
conservació.  
 
8.1.5. En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul·lin l'efecte de doble aïllament i baixin o 
anul·lin el grau de protecció.  
 
8.1.6. En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de protecció, tant si són magnetotèrmics, com si són diferencials.  
 
8.1.7. Caldrà comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el polsador de prova. 
 
Caldrà igualment comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la intensitat de defecte 
que tingui prefixada.  
 
8.2. Línies repartidores i d'utilització 
 
8.2.1. Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada contra el deteriorament 
mecànic i han de ser del tipus estanc a l'aigua. 
 
8.2.2. Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensió) quan sigui retirat el connector o 
endoll (de la part de la màquina). 
 
8.2.3. Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.4. No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a la de les preses.  
 
8.2.5. No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin la intensitat nominal. 
 
8.2.6. La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir una base o un 
connector que s'hagin de forçar per acoblar-se o que baixin el grau de protecció (IP) del conjunt. 
 
8.2.7. Els conductors utilitzats en les línies repartidores seran del tipus de mànega flexible (tensió nominal mínima de 1000 V) 
especials per a treballar en condicions severes. Aquests conductors es poden instal·lar: 
 
- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan estiguin a menys de 2 m 
d'alçada. 
 
- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la intempèrie. No s'hi han de fer servir 
elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 
 
- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre terra de 2,5 m, sempre que no afectin la feina ni hi 
hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 
 

- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb una cobertura adequada 
contra les agressions mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han d'estar senyalitzades convenientment per a 
delimitar-ne la trajectòria i la fondària.  
 
8.2.8. No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa de corrent intermèdia, 
de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, cal fer servir un quadre de connexió en 
aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció 
(verd i groc). No és aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació.  
 
8.2.9. Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen un deteriorament mecànic 
molt superior, raó per la qual caldrà revisar periòdicament, a més de la continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la coberta 
aïllant. 
 
8.2.10. Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de seguretat) no cal que 
portin incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.11. Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de portar-lo incorporat.  
 
8.3. Receptors. 
 
8.3.1. Cal considerar de classe I i OI tots els punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar protegits mitjançant un 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.2. Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients humits o conductius. 
 
8.3.3. En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzat portalàmpades de seguretat estanca a 
l'aigua i la pols (amb tensions superiors a 50 V). 
 
8.3.4. Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines portàtils hauran de ser de classe II (radials) o 
bé s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar protegides per un interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.5. La resta de maquinària d'obra, tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió superior a 50 V i que són 
de classe OI, estaran connectades a la xarxa general de presa a terra. Aquesta xarxa general de presa a terra tindrà una 
resistència òhmica baixa < 80 ohm, tenint en compte que el diferencial al qual són connectades és de sensibilitat mitjana (300 
mA). 
 
Art 9. Instal·lació de prevenció d'incendis.  
 
9.1. Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la norma U.N.E. i tenint en compte les 
incompatibilitats de l'ús de diferents extintors. 
 
9.2. S'habilitarà en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matèries inflamables, separat de la resta de locals, 
degudament senyalitzat i complirà l'establert en l'OGSHT. 
 
9.3. Els extintors col·locats a l'obra es revisaran cada sis mesos com a màxim i quedaran reflectit a la tarja de l'aparell. 
 
Art 10. Instal·lacions mèdiques.  
 
10.1. Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l' Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball.  
 
10.2. La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
Art 11. Instal·lacions de salut i benestar.  
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11.1. Tindran com a mínim: 
 
- El terra, parets i sostres seran impermeables. 
- L'alçada mínima serà de 2m. 
- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada. 
- A l'hivern estaran dotats de calefacció. 
 
   
11.2. Vestidors i serveis.    
   
11.2.1. Els vestidors han de tenir una alçada mínima de 2,3 m i una superfície de 2 m² per cada treballador que els hagi de fer 
servi. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb clau, com a mínim un per a cada treballador. 
 
11.2.2. Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors o fracció i un mirall per cada 
25 treballadors o fracció. 
 
11.2.3. Es disposarà d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a cada 25 treballadors. 
                
11.2.4. Es disposarà d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció.  
 
11.2.5. Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària per a aquesta 
finalitat. 
 

3.2.4 Serveis de prevenció  

 
Art 12. Serveis Mèdics.  
 
12.1. A l'obra s'haurà d'informar de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mútues 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per a un més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra 
en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidents als Centres d'assistència.  
 
12.2. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que es 
repetirà en el període d'un any.  
 
12.3. L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 
   
 
Art 13. Servei tècnic de seguretat i salut.  
 
13.1. L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 
 
13.2. S'anomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball. 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi allò previst en l'ordenança laboral de la 
construcció o en tot cas, allò que disposi el conveni col·lectiu provincial. 
 
Art 14. Pla de seguretat i salut.  
 
14.1. El Contractista està obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest estudi als seus mitjans i mètodes 
d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l'obra. 
 

3.2.5 Amidament i abonament de les obres 

 

Art 15. Els elements de protecció individual, tals com: cascos, pantalles, ulleres, màscares, filtres, protectors auditius, 
cinturons de seguretat, granota de treball, impermeable, davantal de cuir, maniguet per a soldador, parell de polaines, guants, 
botes, dispositius anticaigudes, armilles reflectants, braçal reflexiu, etc..., s'amidaran per unitat realment utilitzada durant tot el 
període de les obres en els moments en què siguin necessaris. De manera que si es constata la no utilització d'algun 
d'aquests elements en la corresponent certificació d'obra s'aplicarà una reducció d'amidament proporcional al període en què 
s'ha incomplert l'obligació d'ús. 
 
Art 16. Els senyals i rètols s'amidaran i abonaran per unitat realment utilitzada, els preus inclouen la mà d'obra per al seu 
muntatge i desmuntatge. 
 
Art 17. Els cordons de balisament s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen la part proporcional de 
suports, la maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució i posterior desmuntatge. 
 
Art 18. Les baranes i tanques s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen la maquinària, mà d'obra i 
materials auxiliars necessaris per la seva col·locació i posterior desmuntatge, els preus també la part proporcional de 
muntatges i desmuntatges que es produeixin durant el transcurs de l'obra. 
 
Art 19. Els taulons o enreixats per la protecció de forats s'amidaran i abonaran per metre quadrat realment col·locat, inclouen 
la maquinària, mà d'obra i materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art 20. Els topalls s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locat, inclouen tots els elements i mitjans auxiliars necessaris 
per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art 21. Els extintors s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locada a l'obra, inclouen el suport, mà d'obra i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva col·locació. Les revisions periòdiques no s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les 
despeses generals. 
 
Art 22. Els locals: vestuaris, lavabos, oficina, s'amidaran i abonaran o bé per metre quadrat realment construït o per mes de 
lloguer, inclouen en qualsevol cas tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució i posterior 
desmuntatge. 
 
Els locals per emmagatzematge de matèries inflamables i caseta d'eines no s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les 
despeses generals. 
 
Art 23. Tots els elements complementaris dels locals: taules, bancs, escalfa-plats, radiadors, taquilles, piquetes, recipients, 
dutxa, W.C., lavabos, miralls, escalfadors, penjadors, arxivadors, taulons d'anuncis, taules de dibuix, s'amidaran i abonaran 
per unitat realment instal·lada, inclouen el transport, elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 
 
Art 24. Les escomeses de l'obra s'amidaran i abonaran per unitat fins a peu de comptador. El comptador, tots els aparells 
relacionats amb ell i tota la part de conduccions col·locada a partir del comptador seran a càrrec del contractista. 
 
Art 25. La instal·lació de posta a terra s'amidarà i abonarà per unitat, inclouen tots els elements, mitjans i mà d'obra 
necessària per a la seva execució. 
 
Art 26. Del quadre de comandament provisional de l'obra s'amidarà i abonarà únicament els elements de protecció contra 
contactes; diferencials de mitja i alta sensibilitat, interruptors automàtics, connexió a terra. Els elements restants aniran a 
càrrec del contractista. 
 
Art 27. Les partides de: farmaciola, reposició de material de sanitari, llitera d'evacuació, reconeixement mèdic i reunió comitè 
de seguretat, s'amidaran i abonaran per unitat real, inclouen els elements i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 
 
Art 28. L'estrebat i apuntalament de rases s'amidaran per metre quadrat de secció longitudinal mitja de rasa real, correcta i 
completament estrebada i apuntalada; i abonaran als preus corresponents en funció del percentatge de protecció dels talls 
oberts. Els preus inclouen en tots els casos el càlcul si és necessari, la col·locació del material, i tots els elements, operacions 
i mitjans auxiliars necessaris per al seu posterior desmuntatge. Tenint en compte que es tracta d'una mesura de seguretat 
que sols és útil quan està perfectament col·locada i apuntalada, no seran d'abonament els trams en què es detecti una menor 
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protecció de la indicada al corresponent preu o un mal apuntalament, sempre que el Contractista no hagi corregit la 
incorrecció abans de prosseguir amb els treballs. 
 
Art. 29. Totes les partides se certificaran desprès d'haver-se esgotat l'obligació de mantenir les corresponents mides de 
seguretat. És a dir, en general, la major part de les mides de seguretat s'abonaran al final de les obres.  
 
En el cas de què durant algun període de temps no s'hagi complert l'obligació d'adoptar alguna mida de seguretat s'aplicarà 
un descompte de la corresponent certificació d'obra, proporcional a aquest període de temps respecte el termini d'execució de 
les obres. 
 
Art. 30. La percepció per part del constructor del preu de les partides d'obra del Pla de Seguretat serà ordenada mitjançant 
certificacions complementàries a les certificacions pròpies de l'obra general expedides de la forma que per ambdues s'hagi 
establert en les clàusules contractuals del Contracte d'obra i d'acord amb les normes que regulen el Pla de Seguretat d'obra. 
 
La Direcció Facultativa, en compliment de les seves atribucions i responsabilitats, ordenarà la bona marxa del Pla tant en els 
aspectes d'eficiència i control tanmateix com les liquidacions econòmiques fins el seu total.   
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4. PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 

 
1,01 Casc de seguretat homologat Total partida: 8,00 Ut 
1,02 Ulleres antipols i antiimpacte Total partida: 4,00 Ut 
1,03 Careta per a respiració antiimpacte Total partida: 4,00 Ut 
1,04 Filtres per a mascareta antipols Total partida: 6,00 Ut 
1,05 Mascareta antipols Total partida: 2,00 Ut 
1,06 Protector auditiu Total partida: 4,00 Ut 
1,07 Cinturó de seguretat Total partida: 4,00 Ut 
1,08 Granota de treball Total partida: 4,00 Ut 
1,09 Impermeable Total partida: 8,00 Ut 
1,10 Parell de guants de cuir Total partida: 4,00 Ut 
1,11 Botes impermeables a l'aigua  Total partida: 8,00 Ut 
2,01 Lloguer i emplaçament de tanca tipus rivisa ancorada amb daus de formigó 

inclòs enderroc i desmuntatge Total partida: 13,00 Ml 
2,02 Lloguer i emplaçament de barrera de protecció tipus New-Jersey incloent 

emplaçament en obra, modificacions i trasllat final Total partida: 5,00 Ml 
2,03 Balisament lluminós intermitent, inclòs l'equip de bateries o instal·lació elèctrica Total partida: 2,60 Ml 
2,04 Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col·locació Total partida: 1,00 Ut 
2,05 Farmaciola instal·lada en obra Total partida: 1,00 Ut 
3,01 Formació en seguretat i salut en el treball Total partida: 3,00 H 
3,02 Lloguer casetes d'obra totalment equipades Total partida: 2,00 Mes 
3,03 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis urbans Total partida: 5,00 M2 

 

4.2 QUADRE DE PREUS UNITARIS 

 
Preu Núm. s1: Ut Casc de seguretat homologat        5,79 € 
Preu Núm. s2: Ut Ulleres antipols i antiimpacte     14,31 € 
Preu Núm. s3: Ut Careta per a respiració antiimpacte     19,76 € 
Preu Núm. s4: Ut Filtres per a mascareta antipols        3,41 € 
Preu Núm. s5: Ut Mascareta antipols   170,33 € 
Preu Núm. s6: Ut Protector auditiu     12,94 € 
Preu Núm. s7: Ut Cinturó de seguretat     21,81 € 
Preu Núm. s8: Ut Granota de treball     42,24 € 
Preu Núm. s9: Ut Impermeable     14,54 € 
Preu Núm. s10: Ut Parell de guants de cuir        6,14 € 
Preu Núm. s11: Ut Botes impermeables a l'aigua      29,57 € 
Preu Núm. s12: Ml Lloguer i emplaçament de tanca tipus rivisa ancorada amb daus de formigó 

inclòs enderroc i desmuntatge        7,60 € 
Preu Núm. s13: Ml Lloguer i emplaçament de barrera de protecció tipus New-Jersey incloent 

emplaçament en obra, modificacions i trasllat final        9,60 € 
Preu Núm. s14: Ml Balisament lluminós intermitent, inclòs l'equip de bateries o instal·lació elèctrica        6,14 € 
Preu Núm. s15: Ut Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col·locació   102,19 € 
Preu Núm. s16: Ut Farmaciola instal·lada en obra   203,59 € 
Preu Núm. s17: H Formació en seguretat i salut en el treball     13,63 € 
Preu Núm. s18: Mes Lloguer casetes d'obra totalment equipades   200,30 € 
Preu Núm. s19: M2 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis urbans     14,57 € 
 

 

4.3 PRESSUPOST PARCIAL 

 
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS        TOTAL CAPÍTOL:         1.229,12 € 
1,01 . (Preu núm. s1) Ut Casc de seguretat homologat 8,0 Ut x                           5,79 € / Ut =         46,32 € 
1,02 . (Preu núm. s2) Ut Ulleres antipols i antiimpacte 4,0 Ut x                         14,31 € / Ut =         57,24 € 
1,03 . (Preu núm. s3) Ut Careta per a respiració antiimpacte 4,0 Ut x                         19,76 € / Ut =         79,04 € 
1,04 . (Preu núm. s4) Ut Filtres per a mascareta antipols 6,0 Ut x                           3,41 € / Ut =         20,46 € 
1,05 . (Preu núm. s5) Ut Mascareta antipols 2,0 Ut x                       170,33 € / Ut =      340,66 € 
1,06 . (Preu núm. s6) Ut Protector auditiu 4,0 Ut x                         12,94 € / Ut =         51,76 € 
1,07 . (Preu núm. s7) Ut Cinturó de seguretat 4,0 Ut x                         21,81 € / Ut =         87,24 € 
1,08 . (Preu núm. s8) Ut Granota de treball 4,0 Ut x                         42,24 € / Ut =      168,96 € 
1,09 . (Preu núm. s9) Ut Impermeable 8,0 Ut x                         14,54 € / Ut =      116,32 € 
1,10 . (Preu núm. s10) Ut Parell de guants de cuir 4,0 Ut x                           6,14 € / Ut =         24,56 € 
1,11 . (Preu núm. s11) Ut Botes impermeables a l'aigua  8,0 Ut x                         29,57 € / Ut =      236,56 € 
   SUMA                 1.229,12 € 
            
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES        TOTAL CAPÍTOL:            468,54 € 
2,01 . (Preu núm. s12) Ml Lloguer i emplaçament de tanca tipus rivisa ancorada amb daus 

de formigó inclòs enderroc i desmuntatge 13,0 Ml x                           7,60 € / Ml =         98,80 € 
2,02 . (Preu núm. s13) Ml Lloguer i emplaçament de barrera de protecció tipus New-Jersey 

incloent emplaçament en obra, modificacions i trasllat final 5,0 Ml x                           9,60 € / Ml =         48,00 € 
2,03 . (Preu núm. s14) Ml Balisament lluminós intermitent, inclòs l'equip de bateries o 

instal·lació elèctrica 2,6 Ml x                           6,14 € / Ml =         15,96 € 
2,04 . (Preu núm. s15) Ut Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col·locació 1,0 Ut x                       102,19 € / Ut =      102,19 € 
2,05 . (Preu núm. s16) Ut Farmaciola instal·lada en obra 1,0 Ut x                       203,59 € / Ut =      203,59 € 
   SUMA                    468,54 € 
            
3 MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ DEL PERSONAL        TOTAL CAPÍTOL:            514,34 € 
3,01 . (Preu núm. s17) H Formació en seguretat i salut en el treball 3,0 H x                         13,63 € / H =         40,89 € 
3,02 . (Preu núm. s18) Mes Lloguer casetes d'obra totalment equipades 2,0 Mes x                       200,30 € / Mes =      400,60 € 
3,03 . (Preu núm. s19) M2 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis urbans 5,0 M2 x                         14,57 € / M2 =         72,85 € 
   SUMA                    514,34 € 

 
 

4.4 PRESSUPOST GENERAL 

 

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS   1.229,12 € 

2 PROTECCIONS COL·LECTIVES      468,54 € 

3 MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ DEL PERSONAL      514,34 € 

 PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL   2.212,00 € 
 
 
Abril de 2017  El/s autor/s de l’estudi 
   
   
   
   
  Anna Planas i Esquius 
  Arquitecta 
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PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,50000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,87000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,19000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 17,90000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,99000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,99000 €

A013F000 h Ajudant manyà 15,96000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,96000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,99000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 15,89000 €

A0140000 h Manobre 18,80000 €

A0150000 h Manobre especialitzat 20,56000 €

A016P000 h Peó jardiner 20,55000 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 28,85000 €

C110IA00 h Disc de carborundum 2,00000 €

C110U080 h Fresadora de paviment 91,95000 €

C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 46,24000 €

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 56,03000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 98,11000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,01000 €

C1315C20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics 64,83000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 6,76000 €

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 35,52000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 47,26000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 33,84000 €

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,47000 €

C150D111 h 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

28,22000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,69000 €

C170IA00 h Camió cisterna reg asfàltic 28,42000 €

C170IA10 h Picó vibrant amb placa 30*33 cm 5,71000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,06000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,31000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,44000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €

C9GSAIM1 h Maquinària per a imprimir asfalt 150,00000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CR221332 h Tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, con equipo subsolador con
3 brazos y de un ancho de trabajo de 1,51 a 1,99 m

40,05000 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,88000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 19,66000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,58000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 18,00000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,85000 €

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 20,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 69,95000 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,28000 €

B060U100 m3 Formigó de 10 N/mm2 de resistència a compressió. 57,00000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 61,50000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 64,00000 €

B060U390 m3 Formigó HM-25, inclòs transport a l'obra 68,00000 €

B0641070 m3 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

59,86000 €

B064500D m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,60000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 68,00000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/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

69,12000 €

B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

74,21000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

59,50000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,50000 €

B071M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 86,49000 €

B072IA20 kg Morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès color blanc, compost de ciment, sorra de sílice,
additius orgànics i pigments ..

0,64000 €

B072IA30 kg Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per prevenir fissures per retracció en soleres i
paviments de formigó

3,88000 €

B081UIA20 kg Enduridor per a formigó imprès 0,99000 €

B081UIA21 kg Additiu per a formigó imprès 2,50000 €

B095IA10 kg Resina impermeabilitzant, aplicada per la cura i segellament de paviments continus de formigó
imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics.

4,20000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,05000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0A60021 u Tac de fixació per a grapa HILTI o equivalent 0,62000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,07000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 20 mm i fins a 25 cm de llarg, amb cargol, volandera i femella 9,90000 €
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B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0AKIA15 kg Acer cor-ten sorrejat per a peces rectes 2,29000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,71000 €

B0CH85F0 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa
superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

11,85000 €

B0CJ9CBA m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de
gruix, de directriu recta i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782

44,39000 €

B0CZ85A0 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada d'alumini anoditzat de 65 mm d'alçària 3,89000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,26000 €

B0D21IA0 ml Tauló fusta de pi per a 10 usos. 0,36000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 222,60000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I
(terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,48000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B4LM1A20 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

18,30000 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

2,94000 €

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats
tipus L, U, treballat a taller

4,17000 €

B711IA20 m2 Lamina de betum asfàltic amb tractament antiarrels del tipus POLITABER-GARDEN/COMBI 10,65000 €

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl·lica

4,09000 €

B7B11M00 m2 Geotèxtil fet amb separadora amb un pes de 250 g/m2 1,35000 €

B7C91G10 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft 3,40000 €

B7C9YEM0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W

17,69000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb triple component, antilliscant, per a
paviments d'ús públic

9,50000 €

B9E1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 0,36000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 (surf D o S) amb àrid granític incloent
betum asfàltic de penetració

52,81000 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari incloent
betum asfàltic de penetració

45,28000 €

B9H1V250 t Mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro

153,24000 €

B9H312PE t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 8A PMB
45/80-60(BM-3b) con betún modificado, reciclado de mezcla bituminosa y árido granítico

56,72000 €
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B9H3B05A t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodament BBTM, 5A PMB 45 / 80-60
(BM-3b) amb betum modificat

56,72000 €

B9H3IA15 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B per a capa de trànsit, inclòs filler incloent betum modificat
tipus BM3b o BM3c.

64,00000 €

BB12ZT08 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge, muntants, coronament i
proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada per: 1) Muntants i travessers de tub rodó massís
d'acer d.25 mm, col.locats soldats entre ells i a platina d'ancoratge a separacions i alçades
variables, segons plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8 mm de gruix en forma de L, amb un
plec i 350 mm de desenvolupament màxim, col.locada amb fixació quimica d'acer inoxidable amb
cargols antivandàlics. 3) Perfil continu de coronament de la barana de 4 mm de gruix en forma de
U, amb dos plecs i 400 mm de desenvolupament màxim, amb perforacions avallanades per a
fixació, col.locat sobre banda d'estanqueitat de neopre, amb cargols rosca planxa d'acer inoxidable,
antivandàlics. 4) Teixit flexible d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), referència XTN-BEC de BEC o
equivalent, amb cable trenat de 3 mm de diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb casquets
d'acer inoxidable, fixat i tensat perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm, amb cable de
3 mm i pinces d'acer inoxidable

140,20000 €

BBM1M000 kg Gra de sorra per a pintura de paviments 3,21000 €

BC151D02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 8+8mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600. Incloent vinil de protecció

62,05000 €

BD5150ZM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

49,97000 €

BFB51001 m Tub estructurat de polietilè de Ø125mm classe SN8 6,92000 €

BFB51002 m Tub Ø110 mm de PE SN8 6,70000 €

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè o polipropilé de Ø200mm, classe SN8 13,70000 €

BFB51008 m Tub estructurat de polietilè de Ø250mm, classe SN8 22,71000 €

BG110010 u Caixa general de protecció CGP de 400 A segons esquema UNESA 9, composta per envolvent
aïllant de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases portafusibles tipus
H mida 1 de 3x250 A, neutre seccionable i borns bimetàl.lics per a cable de 150 mm2 de secció,
inclòs caixa i tapa per a protecció de cables

157,00000 €

BG110080 u Caixa de seccionament de línies subterrànies amb bases NH-2 de 400 A composta per envolvent
aïllant de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437, contenint tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament.

240,50000 €

BG15IA10 u Caixa de derivació IP55 tipus CM-101 (casa CLAVED) o equivalent 13,00000 €

BG31C303 m Cable Cu 4x2.5 mm2 RVFV 2,53000 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

BG31CP35 m Cable de coure protegit de 35 mm2 4,00000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,78000 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

BG39A424 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 15,78000 €

BG9IA04 ut Armari prefabricat de 2400x800x335 de mides exteriors per allotjar CS i CGP o equip de mesura
T-2. Homologat per companyia

835,00000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 86,00000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BHN3NOLS u LEVANTE SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65 254,00000 €

BHN3PHS1 u luminària longitudinal equivalent a STRIP LED de 14,4 w / m i IP65 resinada en silicona flexible i
subministrada en bobina de 5 metres i col·locada en perfil estanc a escollir

59,00000 €

BHTQIA30 u Quadre CITI 15 TMF/R FECSA-ENDESA sense reductor de flux 6.425,00000 €

BHTQIA40 u Estabilitzador reductor de flux 5.302,80000 €

BHTQIA50 u Sistema de control i comandament CitiLUX via radio o GMS 2.302,80000 €
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BHTQIA60 u Sistema de sortides especials a doble nivell 161,56000 €

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim 0,02000 €

BITPP125 m Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble paret Ø125mm incloent fil guia, i part
proporcional de maniguets.

3,55000 €

BITPP160 ml Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble paret Ø160mm 5,20000 €

BITPP200 ml Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble paret  Ø200mm 7,60000 €

BL31E4A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones
(càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques. 2 embarcaments a 180º. Obertura
lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 1314/1997, i alçades de polsadors, mides portes, etc. segons Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero.

19.993,55000 €

BL3M24A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

674,83000 €

BR3PAM01 m3 Sustrato para vegetación de textura arenosa o franca-arenosa, adobado, cribado con malla de 15
mm, con% MO SMS superior al 5%

18,27000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 4,89000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 65,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800

Subtotal: 21,58800 21,58800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,73000 = 1,29750

Subtotal: 1,29750 1,29750

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,88000 = 28,69760

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,200      x 69,95000 = 13,99000

Subtotal: 42,68760 42,68760

COST DIRECTE 65,57310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,57310

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,99000 = 0,09995

Subtotal: 0,21250 0,21250

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213

COST DIRECTE 0,84596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84596
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E222162A 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

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,173 /R x 50,00000 = 8,65000

Subtotal: 8,65000 8,65000

COST DIRECTE 8,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73650

P-1 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 98,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,18000 = 15,51800

Subtotal: 15,51800 15,51800

Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/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

1,100      x 69,12000 = 76,03200

Subtotal: 76,03200 76,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08460

COST DIRECTE 97,27460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,97275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,24735

P-2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,99000 = 0,15992

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,51000 = 0,13506

Subtotal: 0,29498 0,29498

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,16000 = 0,00592

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84596 = 0,84596

Subtotal: 0,85188 0,85188
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00442

COST DIRECTE 1,15128
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16280

P-3 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 19,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 19,99000 = 6,99650

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 22,51000 = 7,87850

Subtotal: 14,87500 14,87500

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,75000 = 0,08250

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 222,60000 = 0,97944

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,39000 = 2,57400

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,34000 = 0,20113

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,05000 = 0,10710

Subtotal: 3,94417 3,94417

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22313

COST DIRECTE 19,04230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23272

P-4 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 22,51000 = 1,68825

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

Subtotal: 4,50825 4,50825

Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 59,50000 = 6,24750

Subtotal: 6,24750 6,24750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06762

COST DIRECTE 10,82337
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93161

P-5 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tub
estructural, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb

Rend.: 1,000 1,77 €
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PARTIDES D'OBRA

soldadura

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535

Subtotal: 0,66675 0,66675

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01667

COST DIRECTE 1,75022
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76772

P-6 E45918B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 102,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 22,51000 = 6,61794

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 18,80000 = 22,10880

Subtotal: 28,72674 28,72674

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,27000 = 71,68350

Subtotal: 71,68350 71,68350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71817

COST DIRECTE 101,12841
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,01128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,13969

E45C19H4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 96,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 22,51000 = 1,21554

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 18,80000 = 4,06080

Subtotal: 5,27634 5,27634

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 155,18000 = 13,96620

Subtotal: 13,96620 13,96620

Materials

B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,020      x 74,21000 = 75,69420

Subtotal: 75,69420 75,69420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13191

COST DIRECTE 95,06865
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,95069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,01933

P-7 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant
d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11
a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 19,99000 = 4,79760

Subtotal: 7,49880 7,49880

Materials

B4LM1A20 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

1,020      x 18,30000 = 18,66600

Subtotal: 18,66600 18,66600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11248

COST DIRECTE 26,27728
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54005

E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 23,69000 = 0,47380

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520

Subtotal: 0,88900 0,88900

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,12000 = 0,06240
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Subtotal: 0,06240 0,06240

Materials

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02223

COST DIRECTE 3,91363
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95276

P-8 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a
l'obra amb soldadura o amb cargoleria inox.

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535

Subtotal: 0,66675 0,66675

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,12000 = 0,06240

Subtotal: 0,06240 0,06240

Materials

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

1,000      x 4,17000 = 4,17000

Subtotal: 4,17000 4,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01667

COST DIRECTE 4,91582
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96498

P-9 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,000 16,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 6,19650 6,19650

Materials

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 20 mm i fins a 25 cm de llarg,
amb cargol, volandera i femella

1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09295

COST DIRECTE 16,18945
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35134

P-10 E54710B0 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini
anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1
mm de gruix, de directriu recta i acabat amb relleu,
segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340
i 345 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa
superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M
-NA sense armadura amb autoprotecció metàl·lica,
placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W, feltre de llana
mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix
amb paper kraft, incloent elements auxiliars i de
fixació, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou
la p.p. de remats i perfils de remats.

Rend.: 1,000 107,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

Subtotal: 17,95400 17,95400

Materials

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl·lica

1,100      x 4,09000 = 4,49900

B7C91G10 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
120 mm de gruix amb paper kraft

1,050      x 3,40000 = 3,57000

B0CH85F0 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre
9 i 10 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782

1,020      x 11,85000 = 12,08700

B0CZ85A0 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada
d'alumini anoditzat de 65 mm d'alçària

1,000      x 3,89000 = 3,89000

B7C9YEM0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037
W/mK, resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W

1,050      x 17,69000 = 18,57450

B0CJ9CBA m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65
mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de gruix, de
directriu recta i acabat amb relleu, segons UNE-EN
14782

1,020      x 44,39000 = 45,27780

Subtotal: 87,89830 87,89830
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44885

COST DIRECTE 106,30115
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,06301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,36416

P-11 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 22,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 19,99000 = 1,39930

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 22,51000 = 15,75700

Subtotal: 17,15630 17,15630

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,250      x 10,50000 = 2,62500

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,41000 = 2,32764

Subtotal: 4,95264 4,95264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25734

COST DIRECTE 22,36628
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,58995

P-12 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0150000 h Manobre especialitzat 0,100 /R x 20,56000 = 2,05600

Subtotal: 2,99600 2,99600

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 9,38000 = 0,46900

Subtotal: 0,46900 0,46900

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 19,85000 = 5,31583

Subtotal: 5,31583 5,31583

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04494

COST DIRECTE 8,82577
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91403

P-13 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC. Incloent subministrament i
col·locació de vinil protector col·locat des del primer
dia.

Rend.: 1,000 73,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,87000 = 10,93500

Subtotal: 10,93500 10,93500

Materials

BC151D02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 8+8mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600. Incloent vinil de protecció

1,000      x 62,05000 = 62,05000

Subtotal: 62,05000 62,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16403

COST DIRECTE 73,14903
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,88052

P-14 ED5150ZM u Execució de deguàs amb bonera sifònica d'acer
inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb
sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) i canonada de
PE Ø125 mm

Rend.: 1,000 74,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 15,95500 15,95500

Materials

BFB51001 m Tub estructurat de polietilè de Ø125mm classe SN8 1,000      x 6,92000 = 6,92000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0268      x 32,25000 = 0,86430

BD5150ZM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200
mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

1,000      x 49,97000 = 49,97000

Subtotal: 57,75430 57,75430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23933

COST DIRECTE 73,94863
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,68811

P-15 EL2DE4A2 u Instal·lació d'ascensor elèctric «tot inclòs».
Subministrament i instal·lació d'ascensor sense
cambra de maquinària, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per
a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2
parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana
de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb
portes automàtiques. 2 embarcaments a 180º.
Obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de
1000x2000, portes d'accés automàtiques d'obertura
lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997, i

Rend.: 1,000 29.694,09 €
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alçades de polsadors, mides portes, etc. segons
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
S'inclou: (1) tota la instal·lació electromecànica
(cabina, portes, motors, mecanismes,....); (2) tota la
instal·lació elèctrica (subquadre, cablejat, connexions,
......) des de la CGP; (3) tota la instal·lació
d'enllumenat pròpia de l'ascensor (cabina,
emergència, rosari de llums,...); (4) tota la instal·lació
de control i comandament; (5) els elements
d'estructura auxiliar necessaris (bigues, ganxos,....);
(6) legalització completa; i (7) manteniment durant 1
any; i garantia durant 3 anys.
L'ascensor tindrà les següents característiques
tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense
reductor), amb parets interior de vidre 8+8 terra
acabat amb xapa damer d'alumini, sostre tipus Elipsis
amb acer inoxidable setinat. Kit de bateria
d'emergència, amb polsadors a totes les plantes que
indiquen el sentit del viatge, pany i clau per trucada
prioritària situada a la planta de la cabina, adequada
per a la seva utilització per minusvàlids.
- Portes d'embarcament-desembarcament
transparents amb parets interior de vidre 8+8.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de
persones a tota l’alçada (no només a la part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment
d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics
(llumeneres, botoneres, etc.)
- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i
sordes, visuals (Botoneres en BRAILE) i sonores
(Gong sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla
amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir
horaris de funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de
cabina on no hi ha porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no
amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector
Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions.
Incloent-hi el quadre de comandament situat a la
planta de la cabina, maquinària, telèfon i línia de
telèfon, totes les portes de pis, i tots els elements i
treballs necesàris per al seu correcte i complet
funcionament. Tot complint la reglamentació vigent,
provat, en funcionament i legalitzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,96000 = 39,92000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

A013M000 h Ajudant muntador 158,500 /R x 19,99000 = 3.168,41500

A012M000 h Oficial 1a muntador 158,500 /R x 23,26000 = 3.686,71000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140
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Subtotal: 6.954,98175 6.954,98175

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

BL3M24A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones
(càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de
qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

3,000      x 674,83000 = 2.024,49000

BL31E4A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100
mm, embarcament simple amb portes automàtiques.
2 embarcaments a 180º. Obertura lateral de 2 fulles
de vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles de vidre
8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997, i alçades de polsadors, mides portes, etc.
segons Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

1,000      x 19.993,5500 = 19.993,55000

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

180,000      x 1,02000 = 183,60000

Subtotal: 22.201,64000 22.201,64000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 243,42436

COST DIRECTE 29.400,09291
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 294,00093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.694,09384

F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,27000 = 3,92047

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 87,04000 = 0,67891

Subtotal: 4,59938 4,59938

COST DIRECTE 4,59938
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64537
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P-16 F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus
fins a una profunditat de 20cm, incloent la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament. Inclòs la part proporcional
d'enderroc de guals i parts de pavimentació de
materials diferents.

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 0,050 /R x 20,56000 = 1,02800

Subtotal: 1,02800 1,02800

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,017 /R x 37,71000 = 0,64107

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,0002 /R x 56,03000 = 0,01121

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,025 /R x 64,27000 = 1,60675

Subtotal: 2,25903 2,25903

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,400      x 5,48000 = 2,19200

Subtotal: 2,19200 2,19200

COST DIRECTE 5,47903
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53382

P-17 F219IA16 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins
a una profunditat de 20 cm, incloent la part
proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre
camió i transport a l'abocador de tots els productes
resultants. Inclòs cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 25,50000 = 0,63750

Subtotal: 1,76300 1,76300

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 64,27000 = 1,92810

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,030 /R x 37,71000 = 1,13130

C110IA00 h Disc de carborundum 0,050 /R x 2,00000 = 0,10000

Subtotal: 3,16500 3,16500

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,400      x 5,48000 = 2,19200

Subtotal: 2,19200 2,19200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,12000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19120

P-18 F219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs
càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a
l'abocador dels productes resultants. Inclòs cànon
d'abocament.

Rend.: 1,000 1,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168

A0121000 h Oficial 1a 0,001 /R x 22,51000 = 0,02251

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 25,50000 = 0,05100

Subtotal: 0,13519 0,13519

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,62000 = 0,20810

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,003 /R x 37,71000 = 0,11313

C110U080 h Fresadora de paviment 0,002 /R x 91,95000 = 0,18390

C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 0,005 /R x 46,24000 = 0,23120

Subtotal: 0,73633 0,73633

Materials

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o
runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

0,024      x 5,48000 = 0,13152

Subtotal: 0,13152 0,13152

COST DIRECTE 1,00304
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01307

P-19 F21B2001 m Tall, desmuntatge i demolició de imposta o barrera de
seguretat de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega sobre camió i transport a
l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG
nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els
productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 19,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

A0150000 h Manobre especialitzat 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000

Subtotal: 11,03200 11,03200

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 15,60000 = 3,90000

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,045 /R x 98,11000 = 4,41495

Subtotal: 8,31495 8,31495
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16548

COST DIRECTE 19,51243
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70755

P-20 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega sobre camió i transport
a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG
nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els
productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.
Incloent la part proporcional d'arranjament dels límits
de la barana existent tallada

Rend.: 1,000 50,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2875 /R x 18,80000 = 5,40500

A0150000 h Manobre especialitzat 0,900 /R x 20,56000 = 18,50400

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 22,51000 = 1,17052

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,900 /R x 23,69000 = 21,32100

Subtotal: 46,40052 46,40052

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,99000 = 2,09700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,60000 = 0,46800

Subtotal: 2,56500 2,56500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69601

COST DIRECTE 49,66153
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,15814

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària,
en vorera o calçada urbana en presència de serveis
urbans propers, amb mitjans mecànics i manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 20,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,80000 = 0,37600

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 22,51000 = 0,45020

Subtotal: 0,82620 0,82620

Maquinària

C150D111 h 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

0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 15,60000 = 6,24000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0653 /R x 37,71000 = 2,46246

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 /R x 64,27000 = 0,64270

Subtotal: 14,98316 14,98316
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Materials

BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00826

COST DIRECTE 20,70762
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91470

P-21 F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada
en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca
massiva amb mitjans mecànics; incloent la part
proporcional de piconat del fons de l'excavació, la
càrrega sobre el camió i el transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus a qualsevol distància
amb camió de 12 t dels productes resultants. Mesurat
sobre perfil.

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 3,34050 3,34050

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 /R x 37,71000 = 0,37710

Subtotal: 2,79230 2,79230

COST DIRECTE 6,13280
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19413

F223AP69 m Execució completa de rasa de 60x150cm amb 1Ø200
PE en calçada per a col.locació de canalitzacions o
cables de serveis urbans, incloent els següents
treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
subministrament i col.locació de 1 tub de PE
Ø200mm de diàmetre (homologats per la companyia
de serveis) i rebliment amb formigó de 20 N/mm2 per
a formar un prisma de 0,80x0,60 m, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, reblert i piconat de la rasa al 95% del
PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 53,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

Subtotal: 20,91000 20,91000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,27000 = 3,85620

Subtotal: 3,85620 3,85620

Materials

BITPP200 ml Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble
paret  Ø200mm

1,000      x 7,60000 = 7,60000

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 0,320      x 64,00000 = 20,48000

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 28,10000 28,10000

COST DIRECTE 52,86620
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,39486

P-22 F223FO01 u Instal·lació elèctrica per a enllumenat públic des del
subquadre elèctric de l'ascensor. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 190,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 10,55700 10,55700

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,020 /R x 3,44000 = 0,06880

Subtotal: 0,06880 0,06880

Materials

B0A60021 u Tac de fixació per a grapa HILTI o equivalent 2,000      x 0,62000 = 1,24000

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 2,000      x 0,27000 = 0,54000

Subtotal: 1,78000 1,78000

Partides d'obra

FG31IA02 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x2.5
mm2 tipus RVFV-0.6/1 KV segons UNE 21029 per a
enllumenat públic, incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

10,000      x 2,77160 = 27,71600

FO15IA10 u Caixa de derivació per a façana. Subministrament i
instal·lació de caixa de derivació en façana o dins de
columna tipus CM-101 (casa SERTSEM) o similar
incloent incloent el subministrament i instal·lació de
tot el aparellatge necessari i del cablejat necessari
per a connectar i/o derivar línies fins al punt de llum.

2,000      x 27,94400 = 55,88800

FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

15,000      x 6,14414 = 92,16210

Subtotal: 175,76610 175,76610
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COST DIRECTE 188,17190
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,88172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,05362

F223RC45 m Execució completa de rasa per a tub de reg de
45x100cm per a passos de calçada: incloent:
excavació de la rasa, subministrament i col·locació
tub de protecció diàmetre 250mm, execució de dau
de recobriment de 45x45 cm de formigó de 10 N/mm2
de resistència entorn el tub, reblert, càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 47,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 25,50000 = 2,55000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

Subtotal: 11,95000 11,95000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380

Subtotal: 0,60380 0,60380

Materials

B060U100 m3 Formigó de 10 N/mm2 de resistència a compressió. 0,2025      x 57,00000 = 11,54250

BFB51008 m Tub estructurat de polietilè de Ø250mm, classe SN8 1,000      x 22,71000 = 22,71000

Subtotal: 34,25250 34,25250

COST DIRECTE 46,80630
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,27436

P-23 F223SU44 m Execució completa de rasa de 60x150cm en vorera
per a la col·locació de canalitzacions o cables de
serveis urbans, incloent els següents treballs:
excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb
sorra per a recobrir completament la canalització amb
15cm de gruix, subministrament i col·locació de cinta
de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material
adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

Rend.: 1,000 38,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000

Subtotal: 21,16500 21,16500

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,150 /R x 64,01000 = 9,60150

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,001 /R x 47,26000 = 0,04726

Subtotal: 9,64876 9,64876
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Materials

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,370      x 19,66000 = 7,27420

Subtotal: 7,29420 7,29420

COST DIRECTE 38,10796
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,48904

F223SU45 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per
a col.locació de canalitzacions o cables de serveis
urbans, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (des
de 10cm per sota fins a 10cm per sobre de la
generatriu superior de la canalització),
subministrament i col.locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb
material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig. Tot supervisat per
companyia del servei urbà corresponent.

Rend.: 1,318 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 7,13202

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 0,96737

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 8,53945

Subtotal: 16,63884 16,63884

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,001 /R x 47,26000 = 0,03586

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,080 /R x 64,01000 = 3,88528

Subtotal: 3,92114 3,92114

Materials

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,120      x 19,66000 = 2,35920

Subtotal: 2,37920 2,37920

COST DIRECTE 22,93918
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,16857

P-24 F223SU54 m Execució completa de rasa de 60x150cm en calçada
per a la col·locació de canalitzacions o cables de
serveis urbans, incloent els següents treballs:
excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb
formigó de 20 N / mm2 per a formar llosa de protecció
0, 60x0,25 m, subministrament i col·locació de cinta
de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material
adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

Rend.: 1,000 42,23 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

Subtotal: 21,16500 21,16500

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,150 /R x 64,01000 = 9,60150

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,001 /R x 47,26000 = 0,04726

Subtotal: 9,64876 9,64876

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 0,150      x 64,00000 = 9,60000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,070      x 19,66000 = 1,37620

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 10,99620 10,99620

COST DIRECTE 41,80996
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,22806

F223SUIA90 m Complements de rasa per a canalitzacions o cables
de serveis urbans, incloent els següents treballs:
neteja de rasa, reperfilat i compactació del fons,
subministrament i col.locació de maó i cinta de
senyalització amb malla metàl·lica segons criteri de
companyia corresponent. Tot segons prescripcions
tècniques de la companyia concesionària del servei.

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

Subtotal: 2,32050 2,32050

Materials

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,500      x 0,02000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 2,35050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37401

F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada
amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra.
S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat
sobre perfil.

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 37,71000 = 0,75420

C1315C20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics 0,050 /R x 64,83000 = 3,24150

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 0,100 /R x 6,76000 = 0,67600

Subtotal: 4,67170 4,67170

COST DIRECTE 4,92670
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97597

F241IA00 m3 Càrrega, transport de terres, runa i productes
d'excavació a l'abocador. El preu inclou la càrrega
sobre camió del material amb mitjans mecànics i
temps d'espera, transport a qualsevol distància dels
productes procedents d'excavació i el cànon per a
l'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre plànol,
sense considerar esponjament.

Rend.: 1,000 20,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,400 /R x 37,71000 = 15,08400

Subtotal: 15,08400 15,08400

Materials

BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 19,97400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17374

F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus a
qualsevol distància amb camió de 12 t.

Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 37,71000 = 3,01680

Subtotal: 4,13740 4,13740

COST DIRECTE 4,13740
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17877

F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,216 /R x 31,64000 = 6,83424

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 87,04000 = 1,91488

Subtotal: 8,74912 8,74912

COST DIRECTE 8,74912
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83661

P-25 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 4,89000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93890

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74700

P-26 F31EL41 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per
a col.locació de canalitzacions o cables de serveis
urbans, incloent els següents treballs: enderroc de
paviment, excavació, subministrament i col.locació de
2 tubs de PE Ø125 mm homologats per companyia,
subministrament i col·locació de formigó Hm-15 fent
un dau de 45x40cm, subministrament i col.locació de
cintes de senyalització, reblert amb grava-ciment
GC25 piconat al 98% del PM, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig. Tot
supervisat per companyia de serveis urbans
corresponent. S'inclou la construcció completa del
paviment de 80cm d'ample fet amb panot gris de
20x20x4, morter de 2-3cm i base de formigó Hm15 de
15 cm de gruix.

Rend.: 1,000 65,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus
fins a una profunditat de 20cm, incloent la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament. Inclòs la part proporcional
d'enderroc de guals i parts de pavimentació de
materials diferents.

0,800      x 5,47903 = 4,38322

G223SUIA2 m3 Reblert de rasa amb saulò garbellat en tongades de
15 centímetres i compactant-lo al 98% del Próctor
Modificat.

0,2025      x 24,02071 = 4,86419

F45GIA11 m3 Subministrament i col.locació de formigó de 15
N/mm2 de resistència a compressió per a soleres
incloent la part proporcional d'encofrat i desencofrat
dels límits i dels escossells, el curat i totes les
operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

0,120      x 65,52800 = 7,86336

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària,
en vorera o calçada urbana en presència de serveis
urbans propers, amb mitjans mecànics i manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

0,315      x 20,70762 = 6,52290

F9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de
paviment de panot gris (de flor, de 4 pastilles o 9
pastilles) de 20x20x4 centímetres incloent una capa
de 3cm d'espessor de morter M-10. El preu inclou la
part proporcional de peces de panot per marcar els
passos de vianants per a invidents (tipus botó o
ratllat) la neteja de la superfície i totes les operacions
i materials per a deixar la unitat d'obra correcta i
completament acabada.

0,800      x 24,67577 = 19,74062

FCBIA09 m Subministrament i col·locació de tub de protecció
corrugat de PE Ø125mm, incloent fil guia i part
proporcional de maniguets d'unió. Tot homologat per
la companyia de serveis urbans corresponent. Amb
informe de mandrilat favorable.

2,000      x 6,17950 = 12,35900

F223SUIA90 m Complements de rasa per a canalitzacions o cables
de serveis urbans, incloent els següents treballs:
neteja de rasa, reperfilat i compactació del fons,
subministrament i col.locació de maó i cinta de
senyalització amb malla metàl·lica segons criteri de
companyia corresponent. Tot segons prescripcions
tècniques de la companyia concesionària del servei.

1,000      x 2,35050 = 2,35050

G223SUIA0 m3 Formigó 15N/mm2 en proteccions. Subministrament i
col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció
de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat
i totes les operacions per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

0,104      x 68,72577 = 7,14748

Subtotal: 65,23127 65,23127
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COST DIRECTE 65,23127
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,65231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,88358

F45GIA11 m3 Subministrament i col.locació de formigó de 15
N/mm2 de resistència a compressió per a soleres
incloent la part proporcional d'encofrat i desencofrat
dels límits i dels escossells, el curat i totes les
operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 66,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 4,01500 4,01500

Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 1,000      x 61,50000 = 61,50000

B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,050      x 0,26000 = 0,01300

Subtotal: 61,51300 61,51300

COST DIRECTE 65,52800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,65528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,18328

F4DGIA12 m2 Encofrat i desencofrat en paraments verticals incloent
desencofrant i part proporcional d'arriostraments,
apuntalaments, cintres i elements auxiliars

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

Subtotal: 24,52400 24,52400

Materials

B0D21IA0 ml Tauló fusta de pi per a 10 usos. 6,000      x 0,36000 = 2,16000

Subtotal: 2,16000 2,16000

COST DIRECTE 26,68400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95084

P-27 F713IA10 m2 Membrana antiarrels formada per una làmina de
màstic bituminos tipus POLITABER-GARDEN/COMBI
(o similar) i una làmina geotèxtil de 250 gr/m2.
Col·locat en rasa incloent la part proporcional de
cavalcaments i pèrdues per talls.

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,190 /R x 22,51000 = 4,27690

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 19,99000 = 1,89905

Subtotal: 6,17595 6,17595

Materials

B7B11M00 m2 Geotèxtil fet amb separadora amb un pes de 250 g/m2 1,000      x 1,35000 = 1,35000

B711IA20 m2 Lamina de betum asfàltic amb tractament antiarrels
del tipus POLITABER-GARDEN/COMBI

1,000      x 10,65000 = 10,65000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 18,17595
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35771

F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial
tipus ZA-40 piconada al 98% del Próctor Modificat
mesurat sobre perfil.

Rend.: 1,149 24,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,80000 = 0,40905

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 25,50000 = 0,08877

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 22,51000 = 0,78364

Subtotal: 1,28146 1,28146

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,035 /R x 59,14000 = 1,80148

Subtotal: 1,80148 1,80148

Materials

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 1,000      x 20,80000 = 20,80000

Subtotal: 20,80000 20,80000

COST DIRECTE 23,88294
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,12177

F922101L m3 Sauló per a reblert de rases, pous i extradosos
d'obres de fàbrica, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 27,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 66,20000 = 4,63400

Subtotal: 7,69045 7,69045

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,89750 18,89750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01410

COST DIRECTE 27,54205
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81747

P-28 F965IA20 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten
d'un cm de gruix i 20cm d'alçada, el preu inclou
l'excavació necessària, subministrament i col.locació
de formigó, armadures, placa metàl·lica corten, el
remat amb rodó metàl·llic Ø20mm o amb plec de la
planxa, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta i completa execució de
la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 51,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 12,39300 12,39300

Materials

B0AKIA15 kg Acer cor-ten sorrejat per a peces rectes 15,700      x 2,29000 = 35,95300

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,032      x 0,71000 = 0,02272

B064500D m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,040      x 57,60000 = 2,30400

Subtotal: 38,27972 38,27972

COST DIRECTE 50,67272
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,50673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,17945

F965IA25 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten
d'un cm de gruix i 40cm d'alçada, el preu inclou
l'excavació necessària, subministrament i col.locació
de formigó, armadures, placa metàl·lica corten, el
remat amb rodó metàl·llic Ø20mm o amb plec de la
planxa, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta i completa execució de
la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 101,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,80000 = 11,28000

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600

Subtotal: 24,78600 24,78600

Materials

B064500D m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 57,60000 = 3,45600

B0AKIA15 kg Acer cor-ten sorrejat per a peces rectes 31,400      x 2,29000 = 71,90600

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,064      x 0,71000 = 0,04544
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Subtotal: 75,40744 75,40744

COST DIRECTE 100,19344
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,00193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19537

F9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de
paviment de panot gris (de flor, de 4 pastilles o 9
pastilles) de 20x20x4 centímetres incloent una capa
de 3cm d'espessor de morter M-10. El preu inclou la
part proporcional de peces de panot per marcar els
passos de vianants per a invidents (tipus botó o
ratllat) la neteja de la superfície i totes les operacions
i materials per a deixar la unitat d'obra correcta i
completament acabada.

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 11,60250 11,60250

Materials

B9E1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 25,000      x 0,36000 = 9,00000

B071M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 86,49000 = 1,72980

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,67000 = 0,01670

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 65,57310 = 2,00654

Subtotal: 13,07327 13,07327

COST DIRECTE 24,67577
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92253

P-29 F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat.
Subministrament i col.locació de formigó HA-25,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, i acabat amb helicòpter o raspallat
segons indiqui la direcció facultativa. El preu inclou
totes les operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, així
com la part proporcional d'encofrat dels límits i la part
proporcional de formació de junts de retracció segons
plànols incloent el tall i el segellat amb el material que
s'indica al plec de condicions. S'inclou també les
operacions d'acabat raspallat o amb i helicòpter per a
deixar la textura prevista als plànols.

Rend.: 1,000 74,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 17,90000 = 0,89500

Subtotal: 2,09000 2,09000

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,100 /R x 3,31000 = 0,33100

C170H000 h Màquina tallajunts 0,100 /R x 10,69000 = 1,06900

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 78,03000 = 2,34090

Subtotal: 3,74090 3,74090

Materials

B060U390 m3 Formigó HM-25, inclòs transport a l'obra 1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 73,83090
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,56921

P-30 F9GCIA43 m2 Acabat de formigó imprès de textura i color a escollir
per la direcció facultativa incloent. Subministrament i
col·locació de enduridor de formigó de 5 a 6 kg/m2,
additiu en el formigó de més de 600gr/m3, execució
de dues capes de resina acrílica i totes les operacions
i materials auxiliars necessàries per a deixar completa
i correctament acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 16,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 4,13100 4,13100

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,010 /R x 3,31000 = 0,03310

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,005 /R x 25,47000 = 0,12735

Subtotal: 0,16045 0,16045

Materials

B072IA20 kg Morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès
color blanc, compost de ciment, sorra de sílice,
additius orgànics i pigments ..

4,500      x 0,64000 = 2,88000

B095IA10 kg Resina impermeabilitzant, aplicada per la cura i
segellament de paviments continus de formigó
imprès, composta de resina sintètica en dispersió
aquosa i additius específics.

0,250      x 4,20000 = 1,05000

B072IA30 kg Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per
prevenir fissures per retracció en soleres i paviments
de formigó

0,600      x 3,88000 = 2,32800

B081UIA20 kg Enduridor per a formigó imprès 6,000      x 0,99000 = 5,94000

B081UIA21 kg Additiu per a formigó imprès 0,060      x 2,50000 = 0,15000

Subtotal: 12,34800 12,34800



PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 16,63945
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80584

P-31 F9GSAIM1 m2 Asfalt imprès amb definició de bandes rugoses per a
invidents, incloent la part proporcional de execució del
motlle i la implantació de maquinària en obra, per a
superfícies inferiors a 25 m²

Rend.: 1,000 172,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

Subtotal: 20,65500 20,65500

Maquinària

C9GSAIM1 h Maquinària per a imprimir asfalt 1,000 /R x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 170,65500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,70655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,36155

F9H1D214 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus AC22 base G amb àrid calcari incloent
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 1,000 49,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 17,90000 = 0,28640

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,80000 = 1,35360

Subtotal: 1,64000 1,64000

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0005 /R x 37,71000 = 0,01886

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,71582 1,71582

Materials

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició grossa
AC22 base G amb granulat calcari incloent betum
asfàltic de penetració

1,000      x 45,28000 = 45,28000

Subtotal: 45,28000 45,28000

COST DIRECTE 48,63582
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,12218
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F9H1IA05 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus AC16 (surf D o S) amb àrid granític
incloent betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 1,000 56,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 17,90000 = 0,28640

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,80000 = 1,35360

Subtotal: 1,64000 1,64000

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,005 /R x 37,71000 = 0,18855

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,88551 1,88551

Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa
AC16 (surf D o S)  amb àrid granític incloent betum
asfàltic de penetració

1,000      x 52,81000 = 52,81000

Subtotal: 52,81000 52,81000

COST DIRECTE 56,33551
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,56336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,89887

F9H1IA50 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus BBTM 11B amb amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 1,000 69,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 17,90000 = 0,28640

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,80000 = 1,35360

Subtotal: 1,64000 1,64000

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,001 /R x 53,72000 = 0,05372

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 37,71000 = 1,50840

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 2,82932 2,82932

Materials

B9H3IA15 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B per a capa
de trànsit, inclòs filler incloent betum modificat tipus
BM3b o BM3c.

1,000      x 64,00000 = 64,00000

Subtotal: 64,00000 64,00000
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COST DIRECTE 68,46932
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,68469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,15401

F9H1V250 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb
composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

Rend.: 1,000 159,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 17,90000 = 0,35800

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 18,80000 = 1,78600

Subtotal: 2,14400 2,14400

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,013 /R x 66,20000 = 0,86060

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,011 /R x 53,72000 = 0,59092

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat
pneumàtic

0,013 /R x 60,52000 = 0,78676

Subtotal: 2,23828 2,23828

Materials

B9H1V250 t Mescla bituminosa de color vermell amb composició
de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid
de ferro

1,000      x 153,24000 = 153,24000

Subtotal: 153,24000 153,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03216

COST DIRECTE 157,65444
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,57654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,23098

P-32 F9H3105A m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de rodament BBTM, 5A PMB 45 /
80-60 (BM-3b) amb betum modificat, reciclat de
mescla bituminosa i àrid granític, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix. Inclou reg d'adherència o
d'imprimació previ segons correspongui. Inclou la part
proporcional de trasllat d'equips i maquinària.

Rend.: 1,000 4,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0012 /R x 17,90000 = 0,02148

A0140000 h Manobre 0,0024 /R x 18,80000 = 0,04512

Subtotal: 0,06660 0,06660

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat
pneumàtic

0,0006 /R x 60,52000 = 0,03631

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0006 /R x 66,20000 = 0,03972

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0006 /R x 53,72000 = 0,03223

Subtotal: 0,10826 0,10826

Materials
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B9H3B05A t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de rodament BBTM, 5A PMB 45 / 80-60 (BM-3b) amb
betum modificat

0,075      x 56,72000 = 4,25400

Subtotal: 4,25400 4,25400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00100

COST DIRECTE 4,42986
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47416

F9J1IA00 m2 Subministrament i col·locació de reg d'adherència
amb emulsió asfàltica, tipus EAR-1 (ràpida), amb una
dotació d'1 Kg/m2

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C170IA00 h Camió cisterna reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684

Subtotal: 0,05684 0,05684

Materials

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 1,090      x 0,28000 = 0,30520

Subtotal: 0,30520 0,30520

COST DIRECTE 0,36204
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36566

P-33 F9S1IA09 m3 Subministrament i estesa de sauló garbellat en
tongades de 30 centímetres per a jardineria, sense
compactar.

Rend.: 1,000 21,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

Subtotal: 3,07500 3,07500

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,001 /R x 37,71000 = 0,03771

Subtotal: 0,03771 0,03771

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 21,11271
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32384

P-34 FB12ZT81 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina
continua d'ancoratge, muntants, coronament i
proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada per: 1)
Muntants i travessers de tub rodó massís d'acer d.25
mm, col.locats soldats entre ells i a platina
d'ancoratge a separacions i alçades variables, segons

Rend.: 1,000 199,59 €
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plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8 mm de
gruix en forma de L, amb un plec i 350 mm de
desenvolupament màxim, col.locada amb fixació
quimica d'acer inoxidable amb cargols antivandàlics.
3) Perfil continu de coronament de la barana de 4 mm
de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm de
desenvolupament màxim, amb perforacions
avallanades per a fixació, col.locat sobre banda
d'estanqueitat de neopre, amb cargols rosca planxa
d'acer inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), referència
XTN-BEC de BEC o equivalent, amb cable trenat de
3 mm de diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb
casquets d'acer inoxidable, fixat i tensat
perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm,
amb cable de 3 mm i pinces d'acer inoxidable. De 100
a 105 cm d'alçària. Incloent-hi base d'assentament
de la platina continua d'ancoratge amb moter de
baixa retracció, fixacions i tot el necessari per a
deixar la unitat acabada. Tot segons plànols de
projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 18,19000 = 3,63800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 17,90000 = 3,58000

A013N000 h Ajudant obra pública 0,200 /R x 15,89000 = 3,17800

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 15,96000 = 3,19200

Subtotal: 13,58800 13,58800

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 33,84000 = 6,76800

Subtotal: 6,76800 6,76800

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,07000 = 24,56000

BB12ZT08 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina
continua d'ancoratge, muntants, coronament i
proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada per: 1)
Muntants i travessers de tub rodó massís d'acer d.25
mm, col.locats soldats entre ells i a platina
d'ancoratge a separacions i alçades variables, segons
plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8 mm de
gruix en forma de L, amb un plec i 350 mm de
desenvolupament màxim, col.locada amb fixació
quimica d'acer inoxidable amb cargols antivandàlics.
3) Perfil continu de coronament de la barana de 4 mm
de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm de
desenvolupament màxim, amb perforacions
avallanades per a fixació, col.locat sobre banda
d'estanqueitat de neopre, amb cargols rosca planxa
d'acer inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), referència
XTN-BEC de BEC o equivalent, amb cable trenat de
3 mm de diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb
casquets d'acer inoxidable, fixat i tensat
perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm,
amb cable de 3 mm i pinces d'acer inoxidable

1,000      x 140,20000 = 140,20000
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B0716000 kg Morter expansiu 25,000      x 0,50000 = 12,50000

Subtotal: 177,26000 177,26000

COST DIRECTE 197,61600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,97616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,59216

P-35 FBA31110 m2 Pintat de paviment de qualsevol tipus amb pintura de
tres components, antilliscant amb gra de sorra, amb
màquina d'accionament manual. Tot executat segons
normativa i criteris dels serveis tècnics de
l'administració competent

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,80000 = 0,65800

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 22,51000 = 1,57570

Subtotal: 2,23370 2,23370

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materials

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
amb triple component, antilliscant, per a paviments
d'ús públic

0,500      x 9,50000 = 4,75000

BBM1M000 kg Gra de sorra per a pintura de paviments 0,250      x 3,21000 = 0,80250

Subtotal: 5,55250 5,55250

COST DIRECTE 8,80330
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89133

FCBIA09 m Subministrament i col·locació de tub de protecció
corrugat de PE Ø125mm, incloent fil guia i part
proporcional de maniguets d'unió. Tot homologat per
la companyia de serveis urbans corresponent. Amb
informe de mandrilat favorable.

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,80000 = 1,50400

Subtotal: 2,62950 2,62950

Materials

BITPP125 m Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble
paret Ø125mm incloent fil guia, i part proporcional de
maniguets.

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000
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COST DIRECTE 6,17950
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24130

P-36 FD700010 m3 Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a
reblert de rases i pous incloent la compactació
manual al 95% del Próctor Modificat.

Rend.: 1,000 25,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,80000 = 0,37600

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

Subtotal: 0,63100 0,63100

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,001 /R x 37,71000 = 0,03771

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 8,67000 = 0,43350

Subtotal: 0,47121 0,47121

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,000      x 24,58000 = 24,58000

Subtotal: 24,58000 24,58000

COST DIRECTE 25,68221
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,93903

FD71ES11 m Execució completa de canonada de drenatge feta
amb tub de PE Ø125mm, per a aigües residuals o per
a aigües pluvials, incloent; excavació de rasa de no
menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de la
rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de
10 centímetres d'espessor, subministrament i
col.locació de tub estructurat de PE de Ø125mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8,
reblert amb sorra o amb sauló garbellat fins a 10
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb
sòl «adequat». S'inclou també la part proporcional de
junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les
operacions i materials auxliliars per a executar
correctament les connexions.

Rend.: 1,000 38,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

Subtotal: 9,25900 9,25900

Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,200 /R x 28,85000 = 5,77000

Subtotal: 5,77000 5,77000

Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,050      x 61,50000 = 3,07500
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B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,300      x 19,66000 = 5,89800

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè o polipropilé de Ø200mm,
classe SN8

1,000      x 13,70000 = 13,70000

Subtotal: 22,67300 22,67300

COST DIRECTE 37,70200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,37702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,07902

P-37 FD71IA07 m Subministrament i col·locació de tub de PE Ø125mm
de paret estructurada classe SN8 en rasa incloent la
part proporcional de junts elàstics, colzes, peces
especials de connexió, canvis de diàmetre i totes les
operacions i materials auxliliars per a executar
correctament les connexions.

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

Subtotal: 9,25900 9,25900

Materials

BFB51001 m Tub estructurat de polietilè de Ø125mm classe SN8 1,000      x 6,92000 = 6,92000

Subtotal: 6,92000 6,92000

COST DIRECTE 16,17900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34079

FD73IA35 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE o
PVC de Ø110 mm de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 12 mm de gruix, incloent
la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.

Rend.: 1,000 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BFB51002 m Tub Ø110 mm de PE SN8 1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

COST DIRECTE 15,35000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50350
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FG31IA02 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x2.5
mm2 tipus RVFV-0.6/1 KV segons UNE 21029 per a
enllumenat públic, incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630

A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980

Subtotal: 0,24160 0,24160

Materials

BG31C303 m Cable Cu 4x2.5 mm2 RVFV 1,000      x 2,53000 = 2,53000

Subtotal: 2,53000 2,53000

COST DIRECTE 2,77160
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79932

FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 19,96000 = 0,23952

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,27912

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550

Subtotal: 0,54414 0,54414

Materials

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000      x 5,60000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

COST DIRECTE 6,14414
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20558

P-38 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la
part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630

A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980

Subtotal: 0,21610 0,21610

Materials

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 1,000      x 3,70000 = 3,70000
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Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,91610
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95526

P-39 FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure protegit de 35 mm2 per a posta a terra, incloent
la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630

Subtotal: 0,21610 0,21610

Materials

BG31CP35 m Cable de coure protegit de 35 mm2 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,21610
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25826

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a
terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el
recobriment amb sals així com tots els materials i
operacions addicionals de connexionat. Inclou també
la part proporcional del subministrament i col·locació
de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta.

Rend.: 1,000 21,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600

Subtotal: 3,15900 3,15900

Materials

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 1,000      x 7,55000 = 7,55000

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 1,000      x 5,98000 = 5,98000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 3,78000 = 3,78000

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 0,015      x 86,00000 = 1,29000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 21,75900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97659
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FHGAIA23 u Quadre CITI-15 amb regulador de flux.
Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat
format per armari d'acer inoxidable Norma AISI-304
pintat RAL-7032, mides 1410x1260x400 mm previst
per a 4 sortides model CITI-15 (o similar) amb
escomesa homologada per FECSA ENDESA,
estabilitzador-reductor de fluxe lluminòs i tot
l'aparellatge elèctric necessari per al correcte i
complet funcionament del quadre. Inclou sistema de
control i comandament URBILUX via radio, modem o
GSM. El preu inclou el subministrament i instal·lació
de tots els materials així com l'execució de l'obra civil
necessària per a col·locar el quadre. Tot d'acord el
REBT, legalitzat i acceptat per companyia elèctrica.

Rend.: 1,000 14.686,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 23,26000 = 348,90000

Subtotal: 348,90000 348,90000

Materials

BHTQIA40 u Estabilitzador reductor de flux 1,000      x 5.302,80000 = 5.302,80000

BHTQIA60 u Sistema de sortides especials a doble nivell 1,000      x 161,56000 = 161,56000

BHTQIA50 u Sistema de control i comandament CitiLUX via radio o
GMS

1,000      x 2.302,80000 = 2.302,80000

BHTQIA30 u Quadre CITI 15 TMF/R FECSA-ENDESA sense
reductor de flux

1,000      x 6.425,00000 = 6.425,00000

Subtotal: 14.192,16000 14.192,16000

COST DIRECTE 14.541,06000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 145,41060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.686,47060

P-41 FHN3NOLS u LEVANTE SMALL. Subministrament i instal·lació de
lluminària equivalent a LEVANTE SMALL de 16 Led,
30 w, 3000K i IP65. Inclou el subministrament i
col·locació de tots els materials, connexionat complet,
prova de funcionament i legalització.

Rend.: 1,000 279,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

Subtotal: 22,88500 22,88500

Materials

BHN3NOLS u LEVANTE SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65 1,000      x 254,00000 = 254,00000

Subtotal: 254,00000 254,00000

COST DIRECTE 276,88500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,76885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,65385
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P-42 FHN3NOSL m STRIP LED. Subministrament i instal·lació de
lluminària longitudinal equivalent a STRIP LED de
NOVALUX de 14,4 w / m i IP65 resinada en silicona
flexible i subministrada en bobina de 5 metres i
col·locada en perfil estanc a escollir. Inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials,
connexionat complet, prova de funcionament i
legalització.

Rend.: 1,000 82,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 22,88500 22,88500

Materials

BHN3PHS1 u luminària longitudinal equivalent a STRIP LED de
14,4 w / m i IP65 resinada en silicona flexible i
subministrada en bobina de 5 metres i col·locada en
perfil estanc a escollir

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

COST DIRECTE 81,88500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,81885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,70385

FO15IA10 u Caixa de derivació per a façana. Subministrament i
instal·lació de caixa de derivació en façana o dins de
columna tipus CM-101 (casa SERTSEM) o similar
incloent incloent el subministrament i instal·lació de
tot el aparellatge necessari i del cablejat necessari
per a connectar i/o derivar línies fins al punt de llum.

Rend.: 1,000 28,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,96000 = 2,99400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 14,62400 14,62400

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG15IA10 u Caixa de derivació IP55 tipus CM-101 (casa
CLAVED) o equivalent

1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,32000 13,32000

COST DIRECTE 27,94400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,22344

FOEAIA00 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa
tensió incloent l'obra civil i el subministrament i
instal·lació de fins a 50 metres addicionals de cablejat
elèctric per a baixa tensió, obra civil, fonamentació,
subministrament i col·locació d'armari per a CGP i
QS, subministrament i instal·lació de CGP i QS i tot
l'aparellatge necessari per a la correcta instal·lació de

Rend.: 1,000 8.341,74 €
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l'escomesa. Tot acabat, connectat i en funcionament
segons REBT i complint normatives de la companyia
elèctrica de la zona.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,50000 = 6,37500

Subtotal: 34,66300 34,66300

Materials

BG39A424 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 50,000      x 15,78000 = 789,00000

Subtotal: 789,00000 789,00000

Partides d'obra

F223SU45 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per
a col.locació de canalitzacions o cables de serveis
urbans, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (des
de 10cm per sota fins a 10cm per sobre de la
generatriu superior de la canalització),
subministrament i col.locació de cinta de
senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb
material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig. Tot supervisat per
companyia del servei urbà corresponent.

50,000      x 22,93918 = 1.146,95900

GOEAIA02 u Fonamentació per a armari de serveis urbans fins
1500x500. Obra civil prèvia per a assentament de
armari de serveis urbans de fins a 1500x500 mm de
dimensions en planta, consistent en, neteja,
esbrossada, moviment de terres i compactació de
l'esplanada, formigonat de llosa o fonamentació de no
menys de 1500x500x300 i gestió de residus,
subministrament i col·locació de passatubs o
passacables. Tot preparat per a rebre en condicions
armari prefabricat. Tot segons normativa tècnica
específica de la companyia concessionària del servei
i aprovat per part dels tècnics inspectors de la zona si
s'escau.

50,000      x 95,73368 = 4.786,68400

GOEAIA35 u Armari, caixes i aparellatge per a una escomesa de
bloc d'habitatges. Execució completa d'armari per a
escomesa elèctrica d'edifici de fins a 250 kw de
potència incloent el subministrament i col.locació dels
següents elements: Armari de formigó prefabricat de
dimensions interiors 700x300x1750 mm, passatubs
Ø160 mm, cablejat addicional per a connexions, una
caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa
general de protecció CGP de 400 A, ponts de cablejat
entre entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els
treballs de connexió i elements necessaris per a la
correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot
homologat per companyia elèctrica de la zona,
col·locat, provat i legalitzat.

1,000      x 1.501,84500 = 1.501,84500

Subtotal: 7.435,48800 7.435,48800
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COST DIRECTE 8.259,15100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 82,59151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.341,74251

P-43 FOEAIA14 u Execució completa d'armari ZCS + CGP per a
escomesa elèctrica d'un abonat incloent el
subministrament i col·locació dels següents elements:
Armari de formigó prefabricat de dimensions vistes
800x345x1750 mm; passa-tubs Ø160mm i portes
normalitzades per companyia elèctrica, peanyes de
formigó i execució completa de la fonamentació. El
preu inclou tots els treballs d'obra civil, incloent les
operacions d'enderroc i moviments de terres auxiliars
així com el transport a abocador autoritzat de tots els
productes de rebuig inclòs cànon d'abocament i
elements auxiliars necessaris per a la correcta i
completa execució de tots els elements descrits. Tot
homologat per companyia elèctrica.

Rend.: 1,000 995,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,96000 = 39,92000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000

Subtotal: 99,19000 99,19000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 21,13500 21,13500

Materials

B0641070 m3 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

0,500      x 59,86000 = 29,93000

BG9IA04 ut Armari prefabricat de 2400x800x335 de mides
exteriors per allotjar CS i CGP o equip de mesura
T-2. Homologat per companyia

1,000      x 835,00000 = 835,00000

Subtotal: 864,93000 864,93000

COST DIRECTE 985,25500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,85255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,10755

P-44 FOEAIA18 u Caixes i aparellatge per a una escomesa elèctrica de
fins a 15 kW. Execució completa d'instal·lació
elèctrica per a escomesa elèctrica d'edifici de fins a
15 kw de potència incloent el subministrament i
col.locació dels següents elements: Cablejat
addicional per a connexions, una caixa de
seccionament CS de 400 A, una caixa general de
protecció CGP de 400 A, ponts de cablejat entre
entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els treballs de
connexió i elements necessaris per a la correcta i
completa execucio de la unitat d'obra. Tot homologat
per companyia elèctrica de la zona, col·locat, provat i
legalitzat.

Rend.: 1,000 565,41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,96000 = 39,92000

Subtotal: 99,19000 99,19000

Materials

BG110080 u Caixa de seccionament de línies subterrànies amb
bases NH-2 de 400 A composta per envolvent aïllant
de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437,
contenint  tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament.

1,000      x 240,50000 = 240,50000

BG110010 u Caixa general de protecció CGP de 400 A segons
esquema UNESA 9, composta per envolvent aïllant
de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437,
contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 1
de 3x250 A, neutre seccionable i borns bimetàl.lics
per a cable de 150 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa
per a protecció de cables

1,000      x 157,00000 = 157,00000

BG39A424 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 4,000      x 15,78000 = 63,12000

Subtotal: 460,62000 460,62000

COST DIRECTE 559,81000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 5,59810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,40810

P-45 FR226545 m2 Subsolat de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb
3 braços i una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m,
per a un pendent inferior al 12%

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR221332 h Tractor sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de poténcia, con equipo subsolador con 3 brazos
y de un ancho de trabajo de 1,51 a 1,99 m

0,0039 /R x 40,05000 = 0,15620

Subtotal: 0,15620 0,15620

COST DIRECTE 0,15620
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15776

P-46 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per
vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca,
adobat, cribratge amb malla de 15 mm, amb% mo
sms superior al 5%, aquestes amb mitjans mecànics i
manuals, a granel. Inclou l'arada previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
farciment dels forats de plantació. Mesurat sobre
perfil acabat.

Rend.: 1,000 32,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,050 /R x 20,55000 = 1,02750

Subtotal: 1,02750 1,02750
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Maquinària

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

0,050 /R x 35,52000 = 1,77600

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 37,71000 = 7,54200

Subtotal: 9,31800 9,31800

Materials

BR3PAM01 m3 Sustrato para vegetación de textura arenosa o
franca-arenosa, adobado, cribado con malla de 15
mm, con% MO SMS superior al 5%

1,200      x 18,27000 = 21,92400

Subtotal: 21,92400 21,92400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01541

COST DIRECTE 32,28491
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,60776

P-47 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch)
de restes triturats semicompostades de poda
d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un
gruix d'entre 5 i 10 cm.

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 28,01000 = 0,28010

A016P000 h Peó jardiner 0,010 /R x 20,55000 = 0,20550

Subtotal: 0,48560 0,48560

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,040      x 0,92000 = 0,03680

Subtotal: 0,03680 0,03680

COST DIRECTE 0,52240
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52762

G223SUIA05 m3 Formigó 15N/mm2 en proteccions. Subministrament i
col·locació de formigó de 15 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció
de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat
i totes les operacions per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

Rend.: 1,177 69,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,21665

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,80000 = 6,38912

Subtotal: 6,60577 6,60577

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,500      x 1,24000 = 0,62000

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 1,000      x 61,50000 = 61,50000
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Subtotal: 62,12000 62,12000

COST DIRECTE 68,72577
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,68726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,41303

G223SUIA22 m3 Reblert de rasa amb saulò garbellat en tongades de
15 centímetres i compactant-lo al 98% del Próctor
Modificat.

Rend.: 1,000 24,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 4,27000 4,27000

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,001 /R x 37,71000 = 0,03771

C170IA10 h Picó vibrant amb placa 30*33 cm 0,300 /R x 5,71000 = 1,71300

Subtotal: 1,75071 1,75071

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 24,02071
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26092

G45GIA30 m3 Subministrament i col·locació de formigó
HA-25/B/12/IIa en obres de formigó armat de
qualsevol tipus incloent totes les operacions
d'abocament, curat, vibrat, etc., per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 76,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,80000 = 7,52000

Subtotal: 7,77500 7,77500

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 75,77500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,53275

GOEAIA02 u Fonamentació per a armari de serveis urbans fins
1500x500. Obra civil prèvia per a assentament de
armari de serveis urbans de fins a 1500x500 mm de
dimensions en planta, consistent en, neteja,
esbrossada, moviment de terres i compactació de
l'esplanada, formigonat de llosa o fonamentació de no

Rend.: 1,000 96,69 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

menys de 1500x500x300 i gestió de residus,
subministrament i col·locació de passatubs o
passacables. Tot preparat per a rebre en condicions
armari prefabricat. Tot segons normativa tècnica
específica de la companyia concessionària del servei
i aprovat per part dels tècnics inspectors de la zona
si  s'escau.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim

1,500      x 0,02000 = 0,03000

BITPP160 ml Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble
paret Ø160mm

3,000      x 5,20000 = 15,60000

Subtotal: 15,63000 15,63000

Partides d'obra

F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada
amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra.
S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat
sobre perfil.

1,000      x 4,92670 = 4,92670

F241IA00 m3 Càrrega, transport de terres, runa i productes
d'excavació a l'abocador. El preu inclou la càrrega
sobre camió del material amb mitjans mecànics i
temps d'espera, transport a qualsevol distància dels
productes procedents d'excavació i el cànon per a
l'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre plànol,
sense considerar esponjament.

1,000      x 19,97400 = 19,97400

G45GIA30 m3 Subministrament i col·locació de formigó
HA-25/B/12/IIa en obres de formigó armat de
qualsevol tipus incloent totes les operacions
d'abocament, curat, vibrat, etc., per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

0,225      x 75,77500 = 17,04938

F4DGIA12 m2 Encofrat i desencofrat en paraments verticals incloent
desencofrant i part proporcional d'arriostraments,
apuntalaments, cintres i elements auxiliars

1,200      x 26,68400 = 32,02080

F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada
en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca
massiva amb mitjans mecànics; incloent la part
proporcional de piconat del fons de l'excavació, la
càrrega sobre el camió i el transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus a qualsevol distància
amb camió de 12 t dels productes resultants. Mesurat
sobre perfil.

1,000      x 6,13280 = 6,13280

Subtotal: 80,10368 80,10368

COST DIRECTE 95,73368
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,95734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,69102

GOEAIA35 u Armari, caixes i aparellatge per a una escomesa de
bloc d'habitatges. Execució completa d'armari per a
escomesa elèctrica d'edifici de fins a 250 kw de
potència incloent el subministrament i col.locació dels
següents elements: Armari de formigó prefabricat de
dimensions interiors 700x300x1750 mm, passatubs

Rend.: 1,000 1.516,86 €
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Ø160 mm, cablejat addicional per a connexions, una
caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa
general de protecció CGP de 400 A, ponts de cablejat
entre entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els
treballs de connexió i elements necessaris per a la
correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot
homologat per companyia elèctrica de la zona,
col·locat, provat i legalitzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,50000 = 25,50000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 19,96000 = 59,88000

Subtotal: 155,16000 155,16000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 21,13500 21,13500

Materials

BG9IA04 ut Armari prefabricat de 2400x800x335 de mides
exteriors per allotjar CS i CGP o equip de mesura
T-2. Homologat per companyia

1,000      x 835,00000 = 835,00000

BG110080 u Caixa de seccionament de línies subterrànies amb
bases NH-2 de 400 A composta per envolvent aïllant
de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437,
contenint  tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament.

1,000      x 240,50000 = 240,50000

BG39A424 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 4,000      x 15,78000 = 63,12000

B0641070 m3 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

0,500      x 59,86000 = 29,93000

BG110010 u Caixa general de protecció CGP de 400 A segons
esquema UNESA 9, composta per envolvent aïllant
de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437,
contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 1
de 3x250 A, neutre seccionable i borns bimetàl.lics
per a cable de 150 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa
per a protecció de cables

1,000      x 157,00000 = 157,00000

Subtotal: 1.325,55000 1.325,55000

COST DIRECTE 1.501,84500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 15,01845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.516,86345

P-48 T3E0IA25 m2 Execució de ferm asfàltic tipus «Xarxa Primària» de
Barcelona (de 20/22/6/5/3), amb subbasse granular,
base de formigó Hm20, mescla bituminosa en calent
AC 22 BASE 60/70 G (abans G-20), mescla
bituminosa en calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12)
i mescla bituminosa en calent BBTM 11AF amb
betum modificat BM3C (abans F-10).

Rend.: 1,000 41,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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F9H1IA50 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus BBTM 11B amb amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

0,075      x 68,46932 = 5,13520

F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat.
Subministrament i col.locació de formigó HA-25,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, i acabat amb helicòpter o raspallat
segons indiqui la direcció facultativa. El preu inclou
totes les operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, així
com la part proporcional d'encofrat dels límits i la part
proporcional de formació de junts de retracció segons
plànols incloent el tall i el segellat amb el material que
s'indica al plec de condicions. S'inclou també les
operacions d'acabat raspallat o amb i helicòpter per a
deixar la textura prevista als plànols.

0,220      x 73,83090 = 16,24280

F9H1D214 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus AC22 base G amb àrid calcari incloent
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

0,150      x 48,63582 = 7,29537

F9H1IA05 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus AC16 (surf D o S) amb àrid granític
incloent betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98% de l'assaig Marshall.

0,125      x 56,33551 = 7,04194

F9J1IA00 m2 Subministrament i col·locació de reg d'adherència
amb emulsió asfàltica, tipus EAR-1 (ràpida), amb una
dotació d'1 Kg/m2

3,000      x 0,36204 = 1,08612

F921IA20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial
tipus ZA-40 piconada al 98% del Próctor Modificat
mesurat sobre perfil.

0,200      x 23,88294 = 4,77659

Subtotal: 41,57802 41,57802

COST DIRECTE 41,57802
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,99380

YAAEIA40 pa Abonament íntegre per escomesa elèctrica, incloent
els següents conceptes: Treballs d'obra civil i
d'instal·lacions elèctriques per a connexió a centre
transformador; descàrrecs ellèctrics, taxes, projectes,
estudis i peticions, visats, legalitzacions,.... i drets
d'escomesa a abonar a companyia.

Rend.: 1,000 725,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 YAAEIA55 pa Abonament íntegre per legalització instal·lació
elèctrica corresponent escomesa elèctrica per a
ascensor d'ús públic. Inclou la documentació de la
legalització de l'ascensor i la redacció de tots els
estudis i projectes necessaris, abonament de taxes,
visats,...., i la gestió i complimentació de tots els
tràmits fins a l'obtenció de les corresponents
aprovacions per part de les entitats competents.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

ZOAP0005 ut Instal·lació d'ascensor «tot inclòs». Subministrament i
instal.lació de ascensor electromecànic per a 2
parades per a 8 persones 630kg amb incloent: (1) tota
la instal·lació electromecànica (cabina, portes,
motors, mecanismes,....); (2) tota la instal·lació
elèctrica (subquadre, cablejat, connexions, ......) des
de la CGP; (3) tota la instal·lació d'enllumenat pròpia

Rend.: 1,000 186,16 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

de l'ascensor (cabina, emergència, rosari de llums,...);
(4) tota la instal·lació de control i comandament; (5)
els elements d'estructura auxiliar necessaris (bigues,
ganxos,....); (6) legalització completa; i (7)
manteniment durant 1 anys; i garantia durant 3 anys.

L'ascensor tindrà les següents característiques
tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense
reductor), amb parets interior de vidre 6+6 terra
acabat amb granit Rosa Banero, sostre tipus Elipsis
amb acer inoxidable setinat. Kit de bateria
d'emergència, amb polsadors a totes les plantes que
indiquen el sentit del viatge, pany i clau per trucada
prioritària situada a la planta de la cabina, adequada
per a la seva utilització per minusvàlids, amb cabina
de dimensions lliures entre passamans d´1,10m
d'amplada i 1,40m de fondària.
- Portes d'embarcament-desembarcament
transparents amb parets interior de vidre 6+6.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de
persones a tota l’alçada (no només a la part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment
d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics
(llumeneres, botoneres, etc.)
- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i
sordes, visuals (Botoneres en BRAILE) i sonores
(Gong sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla
amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir
horaris de funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de
cabina on no hi ha porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no
amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector

Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions.
Incloent-hi el quadre de comandament situat a la
planta de la cabina, maquinària, telèfon i línia de
telèfon, totes les portes de pis, i tots els elements i
treballs necesàris per al seu correcte i complet
funcionament. Tot complint la reglamentació vigent,
provat, en funiconament i legalitzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140

Subtotal: 0,66675 0,66675

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

180,000      x 1,02000 = 183,60000
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IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Subtotal: 183,60000 183,60000

COST DIRECTE 184,31355
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,84314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,15669

ZOAP0030 ut Suministrament i col.locacio de perfils i ganxos per
subjeccio guies ascensor, inclos estructura
necessària per subjecció en el tram exterior, segons
reglament especific, totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
en base a l'estudi de Gestió de residus de la Memòria
Ambiental.

Rend.: 1,000 1.320,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000IM pa Partida alçada a justificar per protecció de serveis
urbans durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 4.904,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.212,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 81.879,00 €
Despeses generals ( 13,00%) 10.644,27 €
Benefici industrial ( 6,00%) 4.912,74 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 97.436,01 €
IVA( 21,00%) 20.461,56 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 117.897,57 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 97.436,01 €
Abonament a FECSA-ENDESA. Escomesa elèctrica
Subtotal DESPESES ASSOCIADES 3.374,00 €

TOTAL SENSE IVA 100.810,01 €
IVA( 21,00%) 21.170,10 €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 121.980,11 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

3.374,00 €
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1. OBJECTE 

Amb el present annex d’Estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de 
construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
Es pretén pet tant, vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en  el 
article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament 
específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no 
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no 
sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
 objecte d’una obra de construcció o demolició. 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus. 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de 
la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un 
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), 
com és el cas de la seva classificació. 
 
 

3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS: 
 
(17) Residus  de construcció i d’enderrocs 
RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01    Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02   Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  contenen PCB, 

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  substàncies 
perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per aquestes. 
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS  

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER són: 
 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de 
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les 
restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
Paper i cartró 
Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra 
categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

3.3 ALTRES RESIDUS ESPECIALS 

Altres residus especials que es poden generar durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER són: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració 
d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en 
obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en 
obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), 
definida en l’apartat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant la 
taula següent: 
 

Tones Cànon: 

2,4t/m³ 5,48 €/T Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Fressat d'asfalt 387,00 m2 0,01 m 3,9 m3 9,29 T 50,90 €          0 0,00 0 0,00 1 3,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Demolició de paviments 48,27 m 0,20 m2 9,7 m3 23,17 T 126,97 €        0 0,00 0 0,00 1 9,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 13,5 m3 32,46 T 177,87 €        0,00 m3 0,00 m3 13,5 m3 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3

RUNA FERRALLA
PAPER I 
CARTRÓ

RESTES 
VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA
GESTIÓ DE RESIDUS PROVINENT D'ENDERROC

M3

 
Taula 1:  Estimació del volum de residus d’enderrocs generats en obra. 
 
El cost associat a la gestió dels residus generats durant la fase d’enderrocs es computaran directament a cadascuna de 
les partides que figuren al pressupost. 
 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra.  La 
classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en 
l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir de l’aplicació de l’ITEC Gestió de residus V1.4 
creada el 2010 facilitada per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Atès que la dimensió característica de les obres, per a l’estimació de la generació dels residus, s’ha assimilat l’obra a una 
edificació de 6,5 m² de planta. 
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Fonamentació: Sabates aïllades Superfície: 6,5 Sup. sota rasant: 6,5
Estructura: Prefabricada

Façanes: Full principal prefabricat de formigó
Revestiment: En sec

Paviment: Lleugers

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
150101 Envasos de paper i cartró 0,06 0,00
150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes 0,01 0,00
150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió 

buits, que contenen una matriu sòlida i porosa 0,00 0,00
150202 Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres 

d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de 
neteja i roba protectora contaminats per substàncies 0,00 0,00

160103 Pneumàtics fora d'ús 0,00 0,00
170101 Formigó 0,00 0,01
170103 Teules i materials ceràmics 0,01 0,01
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics, diferents de les especificades en el codi 0,25 0,31
170201 Fusta 0,20 0,05
170203 Plàstic 0,02 0,00
170405 Ferro i acer 0,01 0,06
170407 Metalls mesclats 0,03 0,17
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 0,00 0,00
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents 

dels especificats en els codis 170901,0170902 i 0,11 0,05
200201 Residus biodegradables 0,12 0,01
200301 Mescles de residus municipals 0,47 0,08

Total 1,29 0,75

Projecte d'ascensor a la carretera de Rellinars de Terrassa

 
Taula 2: Estimació del volum de residus de construcció generats en l’obra. 

 
El cost de la gestió dels residus associat al procés constructiu s’imputarà com una partida alçada a justificar en el 
pressupost de l’obra. 
 

6. VOLUM DE RESIDUS PROVINENT DEL MOVIMENT DE TERRES 

A continuació s’adjunta la taula resum de moviments de terres: 
 

 
 
En la qual consta el volum total de terres destinades a abocador.  
 
El cost associat al transport i a l’abocament d’aquestes terres està inclosa a les partides corresponents d’execució de 
rases. 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada . 200,62 m3 4,55€/m³ 912,82 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació. 200,62 m3 5,38€/m³ 1.079,34 €

SUBTOTAL:1,1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ 9,93€/m³ 1.992,16 €

1,1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ  (JA ESTAN REPERCUTITS A LES PARTIDES D'EXECUCIÓ DE RASES) 

 
 
 

7. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 
de Catalunya. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 
DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residu. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 

14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 
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7.2 PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la 
tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una 
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i 
altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es 
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la 
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 

 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 

Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador

 
 

7.3 GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 
Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en la 
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classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o 
valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o 
posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de 
forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
 
Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari 
d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola 
o en profit de l’ecologia. 
 
Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del 
residu. 
 

7.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius 
en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el 
seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat 
per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 
Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i 
equips. 

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i 
etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora 
de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, 
l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el 
CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol 
abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista 
autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa 
licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal 
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, 
xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del 
tractament d’aquests olis usats. 
 

7.3.2 Gestors de residus 

 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció 
d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN 
 
Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 
 
Residus inerts  
Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 

Operacions autoritzades 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
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 V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 

(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
Telèfon 933708955 
E-mail   

  
Plàstics  
Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Operacions autoritzades 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 

(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
Telèfon 933708955 

E-mail   

  
Fustes  
Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Operacions autoritzades 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 

(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
Telèfon 933708955 
E-mail   

  
Runes  
Nom del gestor:   DIPÒSIT CONTROLAT DE SITGES 

Codi de gestor   

Operacions autoritzades Gestió de runes 

PEDRERES "GINESTA" I "JOAN" Adreça física 
08870 SITGES 

Adreça correspondència C/ GENERALITAT, 22,4T 936360496 GAVÀ (08850) 
Telèfon 936360496 
E-mail   

  
Ferralla  

Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Operacions autoritzades 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 

(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
Telèfon 933708955 

E-mail   

  
Paper i cartró  
Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Operacions autoritzades 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 

(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
Telèfon 933708955 

E-mail   

  
Restes vegetals  
Nom del gestor:  CHATARRAS R. GARCÍA, S.A 

Codi de gestor E-169.96 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

Operacions autoritzades 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça física 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  
C/ VILA DE BEGUR, 5-7  Adreça correspondència 
(08820) PRAT DE LLOBREGAT  

Telèfon 933708955 

E-mail   

  
Residus especials  
Nom del gestor:   PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (III) 

Codi de gestor   

Operacions autoritzades   
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C/ VIA TRAJANA, 42 Adreça física 
08026 BARCELONA 

Adreça correspondència C/ VINYAR, 26-28,AT,5A  BARCELONA (08016) 
Telèfon 934342280 

E-mail   

 

7.3.3 Mesures de prevenció i minimització de residus 

 
A continuació s’enumeren algunes mesures de prevenció i minimització de residus: 
 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs. 
S’impartiran tasques d’informació entre els treballadors i les subcontractes perquè col·lquin els residus en el contenidor 
corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el reciclatge, etc). 
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) i s’intentarà optimitzar la quantitat de 
materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra. 
Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos d’una grandària que permeti 
reduir la producció de residus d’embolcalls. 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin sere retornables o, si 
més no, reutilitzables. 
S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, subministrats per 
fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes 
(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si amb això és viable, 
que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts. 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades d’emmagatzematge per 
garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 
S’aprofitaran retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió de manera que totes dues parts 
us puguin aprofitar: peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (cables elèctrics), 
etc. 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser possible, que es puguin 
reutilitzar o reciclar). 
Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in-situ a fi d’evitar errors i, 
conseqüentment, residus.  
 
El primer objectiu és la reutilització del residu en la pròpia obra. Si hi haguessin residus que no es poguessin reutilitzar o 
que existissin sobrants s’optaria pel camí de la valorització, com es podria fer amb el ferro, amb la fusta, etc. 
 
En el cas que no existís cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador controlat, sempre tenint en 
compte que es realitzaria una classificació dels residus en la pròpia obra. 
 

8. ESTIMACIÓ DE COSTOS ASSOCIATS A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
El cost associat a la gestió dels residus generats durant l’obra resulta ser de 1.320,00 € i es detalla a continuació. 
 

1,1,1 GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA Amidament Preu

Punt Net de residus inerts i no especials 1,00 ut 635,00 € 635,00 €

Punt Net de residus especials 1,00 ut 683,68 € 683,68 €

Gestió de envasos de paper i cartró 0,05860 m3 12,27 € 0,72 €

Gestió de envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 0,00900 m3 63,33 € 0,57 €

Gestió de envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i 
porosa perillosa 0,00034 m3 71,77 € 0,02 €

Gestió de absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses 0,00012 m3 73,88 € 0,01 €

Gestió de pneumàtics fora d'ús 0,00235 m3 41,80 € 0,10 €

Gestió de formigó 0,00235 m3 34,02 € 0,08 €

Gestió de teules i materials ceràmics 0,01263 m3 42,22 € 0,53 €

Gestió de mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en 
el codi 170106) 0,24612 m3 42,22 € 10,39 €

Gestió de fusta 0,19689 m3 15,75 € 3,10 €

Gestió de plàstic 0,02494 m3 14,18 € 0,35 €

Gestió de ferro i acer 0,00945 m3 9,45 € 0,09 €

Gestió de metalls mesclats 0,02764 m3 9,45 € 0,26 €

Gestió de terra i pedres que contenen substàncies perilloses 0,00055 m3 50,42 € 0,03 €

Gestió de residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 
170901,0170902 i 170903 0,10654 m3 42,22 € 4,50 €

Gestió de residus biodegradables 0,12043 m3 18,90 € 2,28 €

Gestió de mescles de residus municipals 0,47215 m3 21,74 € 10,26 €

SUBTOTAL: 1,1,1 GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA 1.320,00 €

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada . 17,15 m3 4,34€/m³ 74,44 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació. 17,15 m3 5,13€/m³ 87,98 €

SUBTOTAL:1,1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ 9,47€/m³ 162,42 €

SUBTOTAL: 1,1 GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 1.498,41 €

Deposició controlada de residus provinents d'enderrocs 32,46 t 5,48€/T 177,87 €

SUBTOTAL:1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROCS 177,87 €

TOTAL 1. MESURES DE GESTIÓ DE RESIDUS: 1.676,28 €

1. MESURES DE GESTIÓ DE RESIDUS:

1,1 GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU

1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROCS (JA ESTAN REPERCUTITS A LES PARTIDES D'ENDERROCS DEL PRESSUPOST) 

1,1,2 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ  (JA ESTAN REPERCUTITS A LES PARTIDES D'EXECUCIÓ DE RASES) 

 
 



Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            



Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
  



Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            

























Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            









Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            



Memòria  

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS       Document  Executiu - Abril 2017            

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 
 



 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA, A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS 

 

                                                                                                                                                

Plec de condicions Pàgina 1 

 

Taula de contingut 
 

 

 

 

 

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....................................................2 
1.1. Documents del projecte...........................................................................................2 
1.1. Responsabilitat del contractista..............................................................................2 
1.2. Obligacions del contractista....................................................................................2 
1.3. Compliment de les disposicions vigents ................................................................2 
1.4. Indemnitzacions a càrrec del contractista ..............................................................3 
1.5. Despeses a càrrec del contractista .........................................................................3 
1.6. Direcció de les obres...............................................................................................3 
1.7. Condicions generals d’execució de les obres ........................................................3 
1.8. Modificacions d’obra ...............................................................................................3 
1.9. Control de qualitat de les unitats d’obra.................................................................3 
1.10. Mesures d’ordre i seguretat...................................................................................3 
1.11. Conservació del medi ambient ..............................................................................4 
1.12. Obra defectuosa.....................................................................................................4 
1.13. Replanteig de les obres .........................................................................................4 
1.14. Senyalització de les obres.....................................................................................4 
1.15. Materials.................................................................................................................4 
1.16. Abocadors..............................................................................................................5 
1.17. Préstecs .................................................................................................................5 
1.18. Col·locació de serveis ...........................................................................................5 
1.19. Existència de trànsit durant l’execució de les obres ............................................5 
1.20. Interferència amb altres contractistes...................................................................6 
1.21. Desviament de serveis...........................................................................................6 
1.22. Treballs nocturns...................................................................................................6 
1.23. Recepció d’obra i termini de garantia....................................................................6 
1.24. Conservació de les obres ......................................................................................6 
1.25. Certificació final d’obra i liquidació.......................................................................7 
1.26. Preus unitaris.........................................................................................................7 
1.27. Partides alçades.....................................................................................................7 
1.28. Abonament d’unitats d’obra ..................................................................................7 
1.29. Revisió de preus ....................................................................................................7 
1.30. Disposicions aplicables.........................................................................................7 

1.30.1. Disposicions generals...................................................................................7 

1.30.2. Contractes públics ........................................................................................8 

1.30.3. Residus..........................................................................................................9 

1.30.4. Vialitat.......................................................................................................... 10 

1.30.5. Electricitat.................................................................................................... 11 

1.30.6. Enllumenat................................................................................................... 11 

1.30.7. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental ........................................ 12 

1.30.8. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible ....................................... 12 

1.30.9. Legislació de sòls i geologia....................................................................... 12 

1.30.10. Legislació del cicle de l’aigua ................................................................... 12 

1.30.11. Legislació de contaminació atmosfèrica................................................... 13 

1.30.12. Legislació de contaminació lluminosa ......................................................14 
2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS..............................................14 

2.1. Consideracions prèvies .........................................................................................14 
2.1.1. Introducció.....................................................................................................14 

2.1.2. Replanteig general de les obres....................................................................14 

2.1.3. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis .................................15 

2.1.4. Encreuament de vial ......................................................................................15 

2.2. Enderrocs i moviments de terra.............................................................................16 
2.2.1. Enderrocs i desmuntatges.............................................................................16 

2.2.2. Moviment de terres ........................................................................................17 

2.3. Pavimentació..........................................................................................................17 
2.4. Xarxa elèctrica........................................................................................................18 

2.4.1. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques.................................18 

2.4.2. Xarxa elèctrica (bt).........................................................................................19 

2.4.3. Normativa legal ..............................................................................................19 

2.4.4. Permisos, llicències i dictàmens...................................................................20 

2.4.5. Documentació prèvia a l’inici de les obres de electrificació.........................20 

2.4.6. Recepció ........................................................................................................20 

2.4.7. Condicions dels materials .............................................................................21 

2.4.8. Mesurament i abonament ..............................................................................21 

2.5. Obres de formigó ...................................................................................................21 
2.5.1. Condicions dels materials .............................................................................21 

2.5.2. Formigons......................................................................................................21 

2.5.3. Acer en Armadures........................................................................................21 

2.5.4. Execució d’unitats d’obra..............................................................................22 

2.5.5. Cindris, encofrats i motlles / fusta.................................................................22 

2.5.6. Fonaments .....................................................................................................22 

2.5.7. Control ...........................................................................................................22 

2.6. Construccions metàl·liques...................................................................................22 
2.6.1. Acer laminat per a estructures metàl·liques .................................................22 

2.6.2. Elements d’unió per a estructures metàl·liques............................................22 

2.6.3. Galvanitzats ...................................................................................................22 

2.6.4. Acer Inoxidable ..............................................................................................23 

2.6.5. Resta d’elements metàl.lics...........................................................................23 

2.7. Instal.lació d'electricitat .........................................................................................23 
2.7.1. Conductes......................................................................................................23 

2.7.2. Proves i assaigs.............................................................................................26 

2.8. Instal.lació d'enllumenat ........................................................................................26 

2.8.1. Característiques dels aparells d'enllumenat ordinari ................................... 26 

2.8.2. Característiques dels aparells d'enllumenat d'emergència.......................... 26 

2.8.3. Enllumenat exterior (públic).......................................................................... 26 

2.8.4. Proves i assaigs ............................................................................................ 27 

2.9. Instal·lació d'ascensor........................................................................................... 27 
2.9.1. Ascensor hidràulic ........................................................................................ 27 

2.9.2. Ascensor electromecànic.............................................................................. 27 

2.9.3. Ascensor sense cambra de màquines.......................................................... 27 

2.10. Materials no especificats en aquest plec ............................................................ 28 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA, A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS  

 

 

Pàgina 2 Plec de condicions  

 

 

PLEC DE CONDICIONS 

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents  es detallarà a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment. 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Estudi de seguretat i salut 

• Plànols 

• Plec de Condicions  

• Quadre de preus núm. 1 

• Quadre de preus núm. 2 

• Pressupost general 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els 
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de 
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius (com per exemple, preus de ma d’obra, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs 
o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat 
que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot 
el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construcció 
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.2. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la DF la relació detallada de la maquinària, mitjans 
auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la DF. El tècnic quedarà adscrit en 
qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c. El contractista també facilitarà a la DF una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de 
constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part 
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix 
l’article 249 de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la DF 
de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu 
d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h. La Propietat, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. 
Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del 
Plec de Clàusules. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre dedicar a la licitació, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista 
haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

1.3. Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules. 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació 
de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions 
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 
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1.4. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i la clàusula 12 del Plec de Clàusules. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant 
les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del projecte, 
concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons indiqui 
el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la DF) , per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. 
Serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans 
indicades. 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules, essent a compte del contractista els treballs 
necessaris per a tal objectiu. 

1.5. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules, seran a càrrec del 
contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 

a. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
b. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 

etc. 
c. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 
d. Despeses de protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
e. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de connexió, 
comptadors, etc. 

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l’obra. 

h. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats. 

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.6. Direcció de les obres 
La Propietat, a través de la DF, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de 
l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules. 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres similars a les 
que són objecte del present projecte. 

1.7. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la DF. 
El contractista de les obres notificarà a la DF, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al 
reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici de la DF o del contractista 
requereixin el dit reconeixement. 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 
amidament i liquidació, que seran subscrits per la DF. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la DF. El contractista haurà d’abonar les despeses 
dels treballs auxiliars necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF. 

1.8. Modificacions d’obra 
Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per La Propietat de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.9. Control de qualitat de les unitats d’obra 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es realitzarà segons el 
Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les 
directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte. 
Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti la DF. Aquestes proves es 
consideren incloses dins de la partida de control de qualitat. 
L’import, fins al 4,0% (quatre per cent) del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista. La 
resta, si s’escau, serà abonada per La Propietat. 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la DF de les 
obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de control de 
qualitat. 

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 

que s’especifica al segon paràgraf. 

1.10. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de 
desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de 
gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti 
el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

1.11. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la 
documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o 
compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. 
El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions recollides a l’annex 
Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de supervisar el Responsable de la Vigilància 
Ambiental i l’haurà d’aprovar la DF abans del començament de les obres. 
Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de Seguiment Ambiental 
de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA del 
contractista per a la seva avaluació periòdica. 
Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la informació que 
requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa complimentació dels informes 
ambientals d’obra. 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins 
a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, 
sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius 
especificats. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents 
en la matèria. 

1.12. Obra defectuosa 
Quan el contractista hagi executat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la DF 
podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències 
que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que això 
signifiqui motiu de pròrroga o retard en el termini contractual dels treballs. 

1.13. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de 
detall que la DF consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

1.14. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació 
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als 

límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules. 
Utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzades vigents. 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al començament de les obres, el contractista estarà obligat 
a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de 
Catalunya. A tals efectes, La Propietat aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació 
on s’haurà d’instal·lar. 

1.15. Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules, caldrà observar les 
prescripcions següents: 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita de la DF. Si fos prescindible, a judici de 
La Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de 
Clàusules. 
Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si 
es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes 
no es consideressin suficients, la DF ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a 
laboratoris especialitzats. 
La DF, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com presenciar la seva 
preparació i assaig. 
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la DF, es 
fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, 
subbases en vialitat, etc. 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar 
altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.. 
El contractista notificarà a la DF, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 
utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la DF, els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials 
que s’han d’utilitzar a l’obra. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada 
per la DF. 
S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat aquells 
productes o materials que continguin en la seva composició residus provinents de plantes de reciclatge 
de residus.  

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials:  

• DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental) 

• En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus 
autoritzat  

Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser:  

• àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició  

• àrids siderúrgics, provinents de les escòries de foneries  
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• gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús  

• plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida selectiva 
urbana i industrial  

• residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds  

• vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial)  

• fresat d’asfalts fora d’ús  

1.16. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors, 
així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els cànons i despeses 
per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, 
on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. 
Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del 
començament de les obres. 
Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a 
la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest 
l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de l’abocador. 
Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de 
l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla 
específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 
s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 
qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la seva conformitat). 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
Si als amidaments  i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de 
l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la DF rebutja aquest material perquè 
no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista 
haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent 
excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de 
préstecs. 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que 
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 
La Propietat podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament 
(sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 

podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa de 
La Propietat. 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà La Propietat. En cas que es faci 
sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.17. Préstecs 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de préstecs 
(existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic de préstecs, on 
es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest 
pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
DF abans del començament de les obres. 
Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la 
seva legalització ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta l’adjunti al informe ambiental d’obra abans 
d’iniciar l’ús de préstec. 
Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de 
l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla 
específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 
s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 
qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la seva conformitat). 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de 
préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

1.18. Col·locació de serveis 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, amb 
l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà 
de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 
30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.19. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de trànsit als vials, que s’ha de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del contractista. 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
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l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per 
la DF, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.20. Interferència amb altres contractistes 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible 
realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la DF, 
referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de 
reclamació. 

1.21. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs 
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
Si la DF està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització 
pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la DF consideri necessària l’adjudicació a una 
altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.22. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns a la via pública hauran de ser prèviament autoritzats per la DF, i realitzats únicament en les 
unitats d'obra que aquesta DF indiqui. 
En aquests casos, el Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que la DF ordeni, i 
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

1.23. Recepció d’obra i termini de garantia 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes 
(articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Neteja final de les obres 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general 
de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que 
segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra 
executada en perfecte estat de policia. 
Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees 
d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús 
original del sòl. 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 
Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de 
l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 
Recepció de les obres 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DF practicarà un reconeixement exhaustiu 
en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el 
qual la DF efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la DF 
tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a la DF elaborar el plànols 
definitiusde l’obra (Projecte de liquidació). 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades, per les diferents 
companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la 
instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la 
documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la DF, encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que 
no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
Termini de garantia 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un 
per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut al 
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 
15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

1.24. Conservació de les obres 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, deteriorament i dany durant el 
període de construcció. 
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents 
per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les 
deixalles i escombraries produïdes. 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que 
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i 
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barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici  de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses 
originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses 
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

1.25. Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, La Propietat haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d’ofici o a instància del 
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat 
de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta 
dies. 

1.26. Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per a 
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del 
document contractual, el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, 
aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats 
d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les 
unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2.  
Fins i tot si a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components 
o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en 
un document formalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a 
executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al 
preu unitari corresponent. 

1.27. Partides alçades 
Les partides que figuren com a «pagament íntegre» a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus 
o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als 
quals corresponen. 

Les partides alçades «a justificar» es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules; 
es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
En cas d’abonament «segons factura», el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.28. Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus núm. 
1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb 
relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 
sobrepreu. 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de 
preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa 
relacionada a l’apartat  1.30. 

1.29. Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des 
de l’adjudicació. 
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula o 
sistema de revisió aplicable. 

1.30. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions de la llista que s’adjunta a continuació. 
Tambè serà d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

Tindran caràcter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies subministradores i de serveis 
afectats (aigua, electricitat, comunjicacions i gas). 

1.30.1. Disposicions generals 
Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent a les 
construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
1) Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la 

Construcció de Catalunya. 
2) NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) 

contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni altres normes de caràcter obligatori d’àmbit estatal o 
autonòmic. 

3) Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig 
de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les 
Normes UNE vigents. 
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4) Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

5) REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

SE MODIFICA:  
al anexo I, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393). 
el anexo I , por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986). 
el anexo I, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941). 
el anexo I, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967). 
el art. 3 y el anexo I, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17096). 
el anexo I, por ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577). 
el anexo I, por ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576). 
el anexo I, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625). 
el anexo I, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096). 
el anexo I, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719). 
el anexo I, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442). 
el anexo I, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636). 
el anexo I, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967). 
SE AÑADE los puntos 42 y 43 al anexo I, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2003-6597). 
SE MODIFICA:  
el anexo I, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836). 
el anexo I, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074). 
el anexo I, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895). 
el anexo I, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636). 
el punto 23 del anexo I, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275). 
el anexo I, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060). 
el anexo I, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102). 
el anexo I, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089). 
el anexo I, por ORDEN de 15 de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-29500). 
el punto 3 del anexo I , por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-17347). 
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791). 
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543). 
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259). 
SE ACTUALIZA:  
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924). 
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204). 
CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-29133). 

1.30.2. Contractes públics 
Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 

Amb les afectacions posteriors: 
• SE DEROGA la disposición adcional 5, con efectos desde el 1 de abril de 2011, por LEY 35/2010, de 17 de 

septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301). 
• SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capítulo VI, título I del libro 1 y SE AÑADEN las 

secciones 1 y 2 al capítulo V, título I del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12765). 
• SE MODIFICA:  
• el art. 200.4 y SE AÑADE el art. 200 bis y la disposición transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de julio (Ref. 

BOE-A-2010-10708). 
• el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707). 
• SE AÑADE la disposición adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-

8228). 
• SE MODIFICA:  
• los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2010-5879). 
• lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049). 
• los anexos I y II, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las especificaciones técnicas en los contratos cuyo 

objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos: RESOLUCIÓN de 10 
de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596). 

• con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del Estado: ORDEN 
EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708). 

• sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de abril 
(Ref. BOE-A-2008-6804). 

• aprobando el plan de contratación pública verde de la administración general del estado y sus organismos 
públicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero (Ref. BOE-
A-2008-1631). 

• SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22532). 

Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/01, 
de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

Amb les afectacions posteriors: 
• SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y SE MODIFICA el art. 179.1, por REAL 

DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053). 
• SE MODIFICA el anexo VII, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2005-7774). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• con el art. 115, sobre formatos de los medidos informáticos y telemáticos para la remisión de datos: ORDEN 

EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6656). 
• la disposición adicional 5.7, sobre composición de los órganos colegiados de la Junta Consultiva: ORDEN 

EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61). 
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• creando el registro voluntario de licitadores del Ministerio de Economía: ORDEN ECO/0204/2004, de 23 de 
enero (Ref. BOE-A-2004-2317). 

• con la disposición adicional 5.7, sobre composición de las comisiones: ORDEN HAC/0914/2003, de 9 de abril 
(Ref. BOE-A-2003-7870). 

• con el art. 193, sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN HAC/0729/2002, 
de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580). 

• CORRECCIÓN de errores:  
• erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506). 
• en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076). 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/70, 
de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP. 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció General 
d’Obres Hidràuliques del MOPU 

1.30.3. Residus 
D’àmbit comunitari 

• Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus 

D’àmbit estatal 
LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos 

Amb les afectacions posteriors: 
• SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE AÑADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-

2009-20725). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• con el art. 5.1, elaborando planes de gestión de residuos para el período 2008-2015: RESOLUCIÓN de 20 de 

enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243). 
• sobre la gestión de residuos de construcción y demolición: REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. 

BOE-A-2008-2486). 
• con la disposición final 4, sobre la gestión de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO 106/2008, de 1 de 

febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 
• SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• regulando la gestión de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio (Ref. BOE-

A-2006-9832). 
• sobre la gestión de neumáticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-

2006-41). 
• sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos: REAL DECRETO 208/2005, de 25 de 

febrero (Ref. BOE-A-2005-3242). 
• con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaración de suelos 

contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895). 
• SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineración de residuos: REAL DECRETO 
653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946). 

• SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-
12995). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• con la disposición final 3, sobre valorización, eliminación y lista europea de residuos: ORDEN de 8 de febrero 

de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285). 
• regulando la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de 

diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697). 
• SE AÑADE la disposición adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965). 
• SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 

2001 (Ref. BOE-A-2001-23479). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• publicando el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2001 

(Ref. BOE-A-2001-20185). 
• con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil 2001-2006: RESOLUCIÓN de 25 

de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205). 
• publicando el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: RESOLUCIÓN de 14 de 

junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436). 
• publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008: RESOLUCIÓN de 14 

de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435). 
• SE AÑADE la disposición adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-2001-

3319). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
• aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-

2110). 
• con la disposición final tercera, publicando el catálogo europeo de residuos (CER): RESOLUCIÓN de 17 de 

noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347). 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la LEY 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Amb les afectacions posteriors: 
• SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. 

BOE-A-2010-5037). 
• SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto de los arts., por 

la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO 1217/1997, de 

18 de julio (ref. boe-a-1997-17946). 
• SE MODIFICA:  
• Los art. 17, 37, 40 y el anexo I, y añade una disposición adicional, por el REAL DECRETO 952/1997, de 20 de 

junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). 
• EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
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• Con la disposición final, estableciendo normas para la reducción progresiva de la contaminación por residuos 
de Dióxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-10355). 

• La DISPOSICIÓN FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos: ORDEN 
de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643). 

• La DISPOSICIÓN FINAL, determinando métodos de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos: ORDEN 
de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488). 

• con la DISPOSICIÓN FINAL, regulando la contaminación por residuos de DIÓXIDO DE TITANIO: ORDEN de 
28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340). 

• REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-9738). 

REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
abocador 

Amb les afectacions posteriors: 
SE MODIFICA:  

• el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 
• el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754). 
• el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486). 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. CORRECCIÓN de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. 
BOE-A-2002-4922). 
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
5037). 

• SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL DECRETO 106/2008, 
de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 
D’àmbit autonómic 
6) DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
Amb les afectacions posteriors: 

• 1.- DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de 
presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

• 2.- ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la 
part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, 
dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• 3.- DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• 4.- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel 
qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
• DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures 

de gestió de residus municipals. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus 
DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Afectacions posteriors: 
• DESPLEGAT per l'Ordre de 15.2.1996, sobre valorització d'escòries  
• MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de 

modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 
• DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 
• ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part 

dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en 
el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 4 

• MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

Amb les afectacions posteriors: 
• ANUL·LAT l’article 5 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part 

dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en 
el recurs contenciós núm. 484/1999. 

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
Amb les afectacions posteriors: 

• MODIFICAT l'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

• DEROGATS els articles 4, 7 i l'Annex I pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els 
procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. DOGC núm. 
1055, de 14 d’octubre de 1988. 

• DESPLEGADA per la Resolució de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris mediambientals 
per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base regenerats i als productes que 
els incorporen 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

1.30.4. Vialitat 
Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
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• Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i 
modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001. 
Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 
de novembre. 
“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany 
(1990). 
Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i 
Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que 
es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 
O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87). 
O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 T). 
O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials constituents 
(30-12-97). 
O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i 
hidràulics. 
O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a senyalització 
horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T. 
O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i drenatges. 
O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va modificar molt 
lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 
Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions 
Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març). 
Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions realitzades 
per la O.C. 326/00). 
O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02). 
Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions realitzades per 
les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 
O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que incorporin 
cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 
Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la utilització 
de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 
Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació 
de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

1.30.5. Electricitat 
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA Arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, SE SUSTITUYE lo indicado, y SE AÑADEN las disposiciones 
adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 174 de 19 de julio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-12385). 

CORRECCION de erratas en BOE num. 120 de 17 de mayo de 2008 (Ref. BOE-A-2008-8664). 
7) Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres 

de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 
Amb les afectacions posteriors: 
SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 

MIE-RAT: ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 (Ref. BOE-A-1984-17224). 
8) Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 

51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 
Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones 
adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por SENTENCIA del TS de 17 de febrero 
de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072). 

9) DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Amb les afectacions posteriors: 
• MODIFICATS els apartats b.6) i c.2) de l'article 13.1 pel Decret 74/2007, de 27 de març, pel qual es 

modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• MODIFICAT l'article 13.1 pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la 
simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.. 

1.30.6. Enllumenat 
10) Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

(DOGC n. 3407). 
11) 115-1995 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (CIE Commission 

Internationale de l’Eclairage) 
12)  Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions 

tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la 
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 
Amb les afectacions posteriors: 

• SE DEROGA parcialmente, por REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2006-14312). 
• SE SUSTITUYE el anexo, por ORDEN de 16 de mayo de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16881). 
• SE MODIFICA los arts. 2, 4 Y 5, SE AÑADEN dos nuevos arts. y SE REENUERA el art. 6 como art. 8, POR 

REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1989-9355). 
• SE DEROGA en la forma indicada, por REAL DECRETO 105/1988, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-1988-

3988). 
• SE MODIFICA:  
• POR EL REAL DECRETO 2698/1986, DE 19 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-112). 
• EL ANEXO, POR ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-19512). 
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• CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 67, DE 19 DE MARZO (Ref. BOE-A-1986-7330). 
13) REGLAMENT de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de maig 

de 1954). 

1.30.7. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 
Legislació de disposició general 
D’àmbit estatal 

• LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Amb les afectacions posteriors: 
• SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-

2008-20680). 
D’àmbit autonòmic 
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Correcció d'errades en el 
DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010). 

Amb les afectacions posteriors: 
• MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de l'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 

mesures fiscals, financeres i administratives. 
DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la LLEI 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos 

Amb les afectacions posteriors: 
• MODIFICATS l'article 4 i els annexos I, II, III i IV pel Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 

136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos. (Correcció d'errada 
en el DOGC núm. 3914, pàg. 13039, de 30.6.2003). 

LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que 
estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Amb les afectacions posteriors: 
• MODIFICADA la lletra b de l'article 2 per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 

ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 
12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, 
relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental  

• MODIFICATS l'article 2.1 i la disposició addicional per la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures 
fiscals i financeres. 

• DESPLEGADA pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 
reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 
modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

1.30.8. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 
D’àmbit comunitari 
Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes al medi ambient. 
D’àmbit autonòmic 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

1.30.9. Legislació de sòls i geologia 
D’àmbit comunitari 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 
D’àmbit estatal 
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. potencialmente 
contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados. 
D’àmbit autonòmic 
ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de 
protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 
DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 

1.30.10. Legislació del cicle de l’aigua 
D’àmbit comunitari 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 
Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació 
causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la Comunitat. 
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de 
les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 
D’àmbit estatal 
REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, 
que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 
Amb les afectacions posteriors: 
SE DEROGA los arts. 319 y 320 y SE MODIFICA los arts. 51 a 82, 314 a 317, 321 y 339, por REAL DECRETO 
367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 326, estableciendo criterios para la valoración de daños al dominio público 
hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales: ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero (Ref. BOE-A-2008-
1498). 
SE MODIFICA el título, los arts. 4, 7, 9 y 14 , SE AÑADE un título VII y una disposición adicional única, por REAL 
DECRETO 9/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-755). 
SE DEROGA:  
los arts. 272 y 273, por REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-21092). 
el art. 256, por REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-13182). 
SE DECLARA la nulidad del art. 245.2, por SENTENCIA del TS de 18 de octubre de 2006 (Ref. BOE-A-2006-
21183). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 255, sobredesarrollo del régimen jurídico de las entidades colaboradoras de 
la administración hidráulica: ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6087). 
SE DECLARA:  
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nulo el inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 26 de enero de 2004 (Ref. 
BOE-A-2005-9204). 
la nulidad del inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 25 de enero de 2005 
(Ref. BOE-A-2005-5328). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD,aprobando los modelos oficiales para la declaración de vertido y sobre la 
autorización y liquidación del canon de control de vertidos: ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio (Ref. BOE-A-
2004-11374). 
SE MODIFICA los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII, por REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo (Ref. BOE-
A-2003-11384). 
SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001 
(Ref. BOE-A-2001-23479). 
SE MODIFICA el art. 254, por REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2000-11469). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE MEDIDAS DE REGULARIZACION Y CONTROL DE VERTIDOS: REAL 
DECRETO 484/1995, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-9727). 
SE MODIFICA:  
LOS ARTS. 52, 116, 249, 327, 330, 331 Y 332, POR REAL DECRETO 1771/1994, DE 5 DE AGOSTO (Ref. BOE-
A-1994-19135). 
LOS ARTS. 315 A 320, POR REAL DECRETO 419/1993, DE 26 DE MARZO (Ref. BOE-A-1993-9579). 
POR REAL DECRETO 1315/1992, DE 30 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1992-26537). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD SOBRE TRAMITACION A QUE SE REFIERE EL ART. 132: ORDEN DE 3 DE 
FEBRERO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-3314). 
SE DECLARA en el CONFLICTO 995/1986 (Ref. 1986/25963), la invalidez y aplicación supletoria de los arts. e 
incisos que se indican, por SENTENCIA 227/1988, de 29 de noviembre (Ref. BOE-T-1988-29199). 
SE DESARROLLA:  
POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 (Ref. BOE-A-1987-26156). 
POR ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-33759). 
CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 157, DE 2 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-17435). 
REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación 
interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 
REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el REAL DECRETO 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales. CORRECCION de erratas en BOE num. 286, de 30 de 
noviembre de 1998 
REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas substancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 
849/1986, de 11 de abril. 
REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY de Aguas. 
LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos contaminados. 
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se 
declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 
REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
aguas depuradas. 
REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 
D’àmbit autonòmic 
DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 
RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles 
corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les 
zones costaneres 
DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament 
DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya. 
ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 
DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT SENSE EFECTE parcialment per 
l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació trimestral i de resum de 
facturació del cànon de l'aigua a presentar per les entitats subministradores d'aigua. 

1.30.11. Legislació de contaminació atmosfèrica 
D’àmbit comunitari 
 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

• REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos 
y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos. 

Amb les afectacions posteriors: 
SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 de junio (Ref. DOUE-
L-2009-81279). 
SE AÑADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1 y 2 del anexo I, por REGLAMENTO 692/2008, de 18 de 
julio (Ref. DOUE-L-2008-81486). 
D’àmbit estatal 
REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 
REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del REAL DECRETO 2042/1994, 
de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
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REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y 
monóxido de carbono 
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa 
nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 
REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
D’àmbit autonòmic 
LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 
DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric 
LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre 

LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'Ambient 
Atmosfèric. 
DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a 
l'atmosfera 
DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el DECRET 226/2006, de 23 de 
maig 

1.30.12. Legislació de contaminació lluminosa 
D’àmbit autonòmic 
LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 

2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Consideracions prèvies 

2.1.1. Introducció 
Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les obres d’execució 
d’un aparell elevador a la via pública per a ús públic. 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres parts: 
1. Infraestructura de serveis 

2. Pavimentació 

3. Edificació 

La Infraestructura de serveis, es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà de forma 
coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar, de forma 
ordenada i en perfecta coordinació, les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, 
subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La Pavimentació, recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització primària. Les obres 
d’acabat i d’urbanització secundària cal realitzar-les després de la construcció dels espais parcel·lats, que no són 
objecte d’aquestes especificacions. 

La Edificació, recull l’activitat de d’execució d’estructures, instal·lacions i acabats per a un aparell elevador a la via 
pública.  

A cada capítol de l’articulat es defineixen les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat 
d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic, es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i altres característiques de 
les obres als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions 
mínimes d’acceptació. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la 
següent especificació: 

1. Infraestructura de serveis 
2. Pavimentació 
3. Edificació 

2.1.2. Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint 
metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb 
indicació de cota roja permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar 
sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
Les zones verdes previstes al projecte d’urbanització es delimitaran de forma lineal, amb estaques i encintat 
(corda, cinta plàstica, malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària i la conseqüent alteració dels sòls 
originals i de la vegetació existent, en cas que s’hagi previst conservar-la. 
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Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva o herbàcia), s’ha de 
fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i evitar possibles danys sobre la mateixa. 
També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) per als que el 
projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com ara elements de patrimoni cultural, 
pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu conservar.  
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb la 
informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització 
del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i 
la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de 
referència. 

2.1.3. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones 
amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats 
serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 
Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 
En concret, s’ha de respectar el següent: 
A) Paral·lelismes 
Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la part mes propera 
del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la 
distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc. es 
tindrà una separació de 30 cm. 
B) Encreuaments 
Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 
Amb altres instal·lacions la distancia serà de 30 cm. 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

2.1.4. Encreuament de vial 

2.1.4.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per 
aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les 
que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de 
bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la DF. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
Encara que es col·loqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables topogràficament, 
mitjançant coordenades. 

2.1.4.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, 
la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada. 

2.1.4.3. Condicions específiques 

2.1.4.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de 
formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material 
de rebliment de rasa seran sòls tolerables compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. 
L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 m, com a 
mínim. 

2.1.4.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de diàmetre, protegits amb 
formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota superior de la vorada 
col·locada i a 1,02 m els de BT. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 

2.1.4.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim 
de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de 
reserva i aniran col·locats a una fondària mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 
L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

2.1.4.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 
corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats 
compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior 
del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m. 

2.1.4.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es 
tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas 
de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 
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2.1.4.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que 
especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

2.1.4.4. Mesurament i abonament 

Per metres linials (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. S’entendran inclosos en el preu tots 
els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 

2.2. Enderrocs i moviments de terra 

2.2.1. Enderrocs i desmuntatges 

2.2.1.1. Enderrocs 

Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.2.1.1.1. Condicions generals 

S’han considerat les operacions següents: 

• Demolició d’elements de vialitat; s’han considerant els elements següents: vorada col·locada sobre terra o 
formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó, paviments de formigó, panots, llambordins o 
mescles bituminoses. 

• Demolició d’elements de sanejament i drenatge: pous, embornals, interceptors, amb o sense solera de 
formigó. 

• Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 
incloent la tria de residus en obra i la càrrega per al seu transport. 

Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en funció del seu 
destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de residus de la construcció i 
demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de 
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d’amàs. 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre 
cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A 
aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i 
de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de 
l’ordenança abans citada. 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del projecte o 
bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes reproductius per a la 
fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els assigni 
el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord amb la 
normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també 
hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi hagin 
sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de residus de 
la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, 
cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la 
resta dels documents del projecte. 

2.2.1.1.2. Mesurament i abonament 

L’enderroc de vorada o rigola, encintats, guals i altres elements lineals no s’abonarà de forma específica per 
considerar-se inclòs en els preus d’enderroc de paviment. 
Els enderrocs de paviments s’amidaran i s’abonaran per metre quadrat (m2) de paviment realment enderrocat, 
comprovat i acceptat per la DF. El preu d’enderroc del paviment serà aplicable per a qualsevol tipus de paviment: 
asfalt, formigó, lloses sobre formigó, panot sobre formigó, vorades de granit, rigoles, guals de lloses de granit,.... 
fins a una profunditat de 20 cm. Els preus inclouen la part proporcional de pretalls dels contorn amb disc, la 
càrrega sobre dúmper, classificació del residus, càrrega sobre camió i transport a abocador de tots els productes 
de rebuig incloent canon d'abocador. 
El tall de paviment no s’abonarà de forma específica per considerar-se inclòs en els preus d’enderroc de paviment. 
El preus corresponents inclouen sempre la tria del material, el trossejat a mides que permetin la seva manipulació, 
acumulació dels materials a obra en contenidors, si fos necessari, la càrrega del material prèviament seleccionat 
per al seu transport, el transport a l’abocador autoritzat de cadascun dels materials de rebuig i els costos de gestió 
de residus de tots els elements. 
L’excavació resultant i el terraplè, es valorarà amb els preus únics que apareixen al quadre de preus. 

2.2.1.2. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència amb 
la nova capa de paviment. 

2.2.1.2.1. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície i per centímetre (cm) de gruix definit als plànols, en planta, realment 
executat, comprovats i acceptats per la DF. 

2.2.1.3. Tall de paviments  

Tall de paviment asfàltic o de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir una caixa per a junt de dilatació, un 
junt de retracció, o facilitar l’execució de rases, demolicions de paviments, etc. 

2.2.1.3.1. Condicions Generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 
• Tall del paviment amb serra de disc 
• Neteja del junt 
• Protecció del junt executat 

El tall ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 
escantonades. 

Ha d’estar fet als llocs especificats per la DF. 

Fondària del tall per a junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
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Toleràncies d’execució: 

• Amplària:  ± 10% 
• Alçària:  ± 10% 
• Replanteig:  ± 1% 

Al realitzar els junts no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

Els junts en paviments de formigó s’han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s’escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l’abocament, segons la 
temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s’ha de segellar immediatament, s’ha de protegir del trànsit i de l’entrada de pols. 

2.2.1.3.2. Mesurament i abonament 

El tall de paviment no s’abonarà de forma específica per considerar-se inclòs en els preus d’enderroc de paviment. 

2.2.2. Moviment de terres 

2.2.2.1. Excavació de rases i pous 

Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l’execució de les xarxes 
de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 

2.2.2.1.1. Condicions generals 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans manuals, per 
no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant l’excavació amb el calçat o penjat, segons indicacions de la 
DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre 
servei que calgui descobrir. 
Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació 
de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 
paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es 
decideixin les mesures a prendre. 

2.2.2.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda 
dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, comprovats i acceptats per la DF. 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 
del projecte.  
Els preus d’execució de cales no seran d’aplicació si l’excavació no s’executa manualment, si l’excavació no 
s’executa estrictament en els punts on indiqui de forma expresa la Direcció Facultativa o si l’excavació no es 
documenta fotogràficament i amb croquis acotats. En cas de no ser d’aplicació per alguna de les tres causes 
anteriors l’excavació de cales s’abonarà al preu de «Excavació en presència de serveis urbans» 

Tots els preus inclouen l’excavació de la rasa, la càrrega a dúmper i/o al camió i el transport (fins zona d’aplec dins 
de l’obra), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la 
neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 
El cost dels mitjans necessaris per a esgotar l’aigua estarà comprès als preus d’excavació, si els quadres de preus 
o pressupost no especifiquen el contrari. 
El Contractista no tindrà cap dret a pagament per els treballs en serveis existents, sempre que  en la definició dels 
preus del quadre de preus número 1 consti que lfigurin al plànol de serveis afectats del projecte i en el pressupost. 
En cas que sigui necessari utilitzar mesures especials per a l’estabilitat dels talús de la rasa es considerarà inclòs 
dins del preu d’excavació de rases, sempre i quan el pressupost del projecte no inclogui preus específics per 
aquestes feines. 

2.2.2.2. Rebliment de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a l’execució de les xarxes 
de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 

2.2.2.2.1. Condicions generals 

Els materials per a rebliment de rases al present projecte hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl seleccionat.  
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran de 
l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 
Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins de l’apartat 
corresponent de Condicions Generals.  
Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la Construcció i Demolició 
davant d’altres de préstecs d’activitats extractives 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista emprarà 
els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs 
puguin ser objecte de sobrepreu. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la 
zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà una darrera capa 
d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 

2.2.2.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), amb el valor del volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre 
reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat, comprovats i acceptats per la DF. 
Si el rebliment es fa amb material de préstec, el subministrament del material de préstec està inclòs en el preu del 
replè. 

2.3. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i 
d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. 
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Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de subbase i base de 
calçada i les capes de paviment. 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de paviment es procurarà, 
sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de l’obra mitjançant l’ús d’àrids 
procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i demolicions de dins de l’obra, i de les terres 
generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de 
plantes productores d’àrids reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 
procedents d’activitats extractives. 

2.3.1.1. Enderroc i reposició de paviments 

Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix tipus i acabat que els 
existents. 
ENDERROC 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu.  

El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d’iniciar els treballs, on 
s’ha d’especificar, com a mínim: 

• Mètode d’enderroc i fases 
• Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de conservar 
• Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
• Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 
• Cronograma dels treballs 
• Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l’entorn. 
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
REPOSICIÓ 

La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de 
carreteres. 
La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del paviment que es reposa. 

Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en aquest plec de 
condicions. 

Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica diferent de la existent 
abans del enderroc. 

2.4. Xarxa elèctrica 
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions Generals. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, cas que estiguin 
aprovades pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

2.4.1. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans d’iniciar la instal·lació, el contractista presentarà a la DF el pla 
d’assegurament de la qualitat segons els principis descrits a la norma UNE-EN ISO 9001. 
El pla de qualitat ha de presentar les activitats en una seqüència lògica, tenint en compte el següent: 

1. Una descripció del treball proposat i l'ordre del programa. 
2. L'estructura de l'organització per al contracte, així com l'oficina principal i qualsevol altre centre 

responsables d'una part del treball. 
3. Les obligacions i responsabilitats assignades al personal de control de qualitat del treball. 
4. Punts de control de l'execució i notificació. 
5. Presentació dels documents d'enginyeria requerits per les especificacions del projecte. 
6. La inspecció dels materials i els seus components a la seva recepció. 
7. La referència als procediments d'assegurament de la qualitat per a cada activitat. 
8. Inspecció durant la fabricació i construcció. 
9. Inspecció final i assaigs. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la DF. Aquest control previ no 
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la DF, àdhuc després de ser 
col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per 
d’altres que les compleixin. 
Els materials rebutjats per la DF, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, 
immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició  la DF podrà manar de retirar-los pel mitjà que 
cregui oportú a càrrec de la contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de 
Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i 
plau del director de l’obra. 
En instal·lacions de BT cal que l’instal·lador estigui autoritzat d’acord amb ITC-BT 03 del REBT del REAL 
DECRETO 842/2002. 



 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA, A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS 

 

19 
 

2.4.2. Xarxa elèctrica (bt) 

2.4.2.1. Conductors 

2.4.2.1.1. Condicions generals 

Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta 
de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2. 
Els de distribució aèria seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i 
designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, segons UNE 21123-4 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

2.4.2.1.2. Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) de llargària instal·lada, comprovada i acceptada per la  DF, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i l’abonament de les 
bobines corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

2.4.2.2. Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 

2.4.2.2.1. Conduccions sota vorera 

Els conductors de BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada. La fondària de 
la rasa ha de garantir que la distància del tub superior a la superfície sigui igual o major 60 cm. 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
El llit de la rasa que rebrà el cable serà llis i estarà exempt d’arestes vives, còdols, pedres, restes de runes, etc. 
S’hi disposarà una capa de sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o 
partícules terroses, que cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 5 cm per la BT. 
El cable s’estendrà sobre aquesta capa de sorra i es cobrirà amb una altra capa de sorra de 0,15 cm en el cas de 
la BT, de manera que la sorra arribarà fins a 0,20 m per damunt del llit de la rasa en la BT, i cobrirà la seva 
amplada total.  
Sobre la capa anterior es col·locaran plaques de polietilè (PE) com a protecció mecànica. 

A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m de gruix, sense pedres ni runa, piconada amb mitjans 
manuals. La resta de terra s’estendrà per capes de 0,15 m, piconades amb mitjans mecànics. Entre 0,10 i 0,20 m 
per sota del paviment es posarà una cinta de senyalització que avisi de l’existència dels cables elèctrics de mitja o 
baixa tensió. 
Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig próctor 
modificat. 

2.4.2.2.2. Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs D 160 de polietilè (preferentment tubs que continguin polietilè reciclat en 
la seva composició) els quals aniran envoltats de formigó.HM-20 (preferentment formigó reciclat HRM-20) amb un 
gruix mínim de 20 cm per la BT. 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
La fondària de la rasa ha de garantir que la distància del tub superior a la superfície sigui igual o major a 80 cm. 

2.4.2.2.3. Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) de llargària instal·lada, comprovada i acceptada per la DF.  

El preu de conducció sota vorera inclou la excavació, el reblert, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de 
senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 

2.4.2.3. Elements singulars 

2.4.2.3.1. Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables 
o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
Per al cas d’arquetes prefabricades de formigó, s’optarà preferentment per aquelles que incloguin àrids reciclats 
(procedents de Residus de la Construcció i Demolició, RCD) en la seva composició. 

2.4.2.3.2. Armaris i caixes 

Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la 
companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 

2.4.2.3.3. Mesurament i abonament 

Per unitat (u) realment executada, comprovada i acceptada per la DF. 

El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 

2.4.2.4. Projectes de legalització de BT  

Cas que no s’hagi redactat prèviament, caldrà fer un projecte de legalització per cada tipus de instal·lació 
independent. 
La documentació i la posada en servei de les instal·lacions de BT s’ha de realitzat d’acord amb la ITC-BT-04 del 
REBT del REAL DECRETO 842/2002. 

2.4.2.4.1. Mesurament i abonament 

La unitat de cada projecte (visat, certificats sol·licitats per companyia i plànols “As-Built”) s’abonarà segons la 
partida corresponent del pressupost del projecte constructiu. 

2.4.3. Normativa legal  
Es compliran la següent legislació: 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51, 
publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y aprobados por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto. 
Guía BT-09, en aplicación del artículo 29 del REBT, Instalaciones de alumbrado exterior para la aplicación del 
Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucció interpretativa de la ITC-BT-09, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, relativa a instal·lacions 
d'enllumenat públic. Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. 
Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació. del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió; Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. 
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Llei 6/2001, de 31/05/2001, d’ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.; Presidència 
de la Generalitat. 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. Decreto del 12 de mayo de 
1954. 
REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización 
de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de 
diciembre, por el que se declaran de obligados cumplimientos las especificaciones técnicas de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrados exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
ORDEN Ministerial de 16 de mayo de 1989. que modifica el anexo del REAL DECRETO 2642/1985, de 18-12-
1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación. 
REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan parcialmente el RD 2642/1985 y diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y de les normes UNE-EN relacionadas. 
REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y Electrónicos, en aplicación de la Directiva 2004/108/CE y de las normas UNE-EN 
relacionadas. 
REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a 
ser utilizado en determinados límites de tensión, en aplicación de la Directiva 2006/95/CE y de las normas UNE-
EN relacionadas. 
REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, 
por el que se regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
Norma UNE-EN ISO 1461 (per al galvanitzat).  
Norma UNE-EN 62031 (de Seguretat pels mòduls LED'S). 
UNE-EN 62384: Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o alterna per a mòduls LED. 
Requeriments de funcionament.   
UNE EN 61347-2-13: Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de 
control electrònics alimentats amb  corrent continua o alterna per a  mòduls LED.  
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable 
que es promulgui amb anterioritat a la contractació de l’obra. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

2.4.4. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del 
projecte, del col·legi professional corresponent. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

2.4.5. Documentació prèvia a l’inici de les obres de electrificació 
Amb independència de les proves que ordeni la DF i abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar la 
següents documentació : 
CENTRE DE COMANDAMENT – QUADRES ELÈCTRICS 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagades horàries, interruptors automàtics, 
fusibles, etc. 
Descripció detallada del funcionament que inclogui la verificació de les necessitats del present projecte. 
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
LLUMINÀRIES 
Certificat de conformitat d’acord amb les directives CE i catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
CORBES FOTOMÈTRIQUES 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en 
referència a la posició d’us prevista. 
LÀMPADES 
Certificat de conformitat d’acord amb les directives CE i catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar, 
amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
Certificat del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i corrents 
subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s’hauran de 
realitzar per fer les comprovacions corresponents. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en 
referència a la posició d’us prevista. 
EQUIP D’ENCESA 
Certificat de conformitat d’acord amb les directives CE i catàlegs amb les característiques tècniques. 
CABLES 
Certificats de qualitat i catàlegs de caràcter tècnic, amb les característiques del cables. 
Certificat AENOR de l’empresa fabricant. 

2.4.6. Recepció  
Un cop acabades les obres, i com a requisit previ a la recepció, el contractista haurà de presentar un document 
signat per un instal·lador en el que constin els valors de les mesures efectuades de totes i cadascuna de les 
distintes proves que pugui fer la Entitat Col·laboradora de la Administració (ECA) en el moment de la seva 
inspecció, d’acord amb el Reglaments i disposicions aplicables i, en especial: 
Comprovació de les connexions 
Comprovació dels interruptors diferencials i dels magnetotèrmics 
Comprovació de la protecció contra contactes directes i indirectes 
Comprovació de la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 
Caigudes de tensió 
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Mesura de l’aïllament 
Mesura de la  resistència del  valor de les terres 
Mesura del factor de potència 
Tanmateix  es faran les mesures elèctriques i luminotècniques segons el RD 1890/2008  d’eficiència energètica als 
efectes de que l’entitat de control emeti el certificat d’inspecció o de verificació.  
La DF podrà demanar mesures de la fotometria i de l’enlluernament de les lluminàries, sense prejudici dels assajos 
i comprovacions que consideri necessaris. 
Totes les proves i mesures hauran de donar uns resultats de no menys qualitat que els indicats al projecte i als 
preceptuats al Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. 
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el Contractista haurà d’executar les operacions que calgui per 
corregir els defectes i fer noves proves fins que s’obtinguin els resultats demanats. 
Un cop resoltes totes les deficiències es programaran les visites d’inspecció amb l’assistència dels serveis tècnics 
que la DF determini. El Contractista designarà els seus representants per estendre l’Acta de recepció provisional 
de les instal·lacions. 

2.4.7. Condicions dels materials 

2.4.7.1. Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
Podran utilitzar-se  com a conductors altres tipus de materials si estan degudament homologats i aprovats per els 
organismes competents.  
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts, segons 
norma UNE-HD 603-1. Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material no magnètic 
(alumini) als unipolars. 
La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE-EN 60228. 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, 
segons UNE 21123-2. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 1000 V 
(0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2. 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions 
exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

2.4.8. Mesurament i abonament 
Tota la xarxa elèctrica en edificació: estesa cables, safates o tubulars de protecció, elements de subjecció, ajudes 
de ram de paleta, connexions, peces epecials,.... del present projecte no serà objecte d’abonament específic atès 
que el seu cost es considerara inclòs, com a part proporcional, de cadascun dels diferents elements instal·lats: 
llumeneres, base interruptors, base de preses de terra, quadre elèctric, variador de freqüència, ........ 
 

2.5. Obres de formigó 

2.5.1. Condicions dels materials 

2.5.1.1. Ciments  

Compliran tot allò que s’especifica en les següents Instruccions vigents:  
-  Instrucción para la recepción de cementos. RC-08.  
- Article 26 de la EHE 08 08, en les obres de formigó estructural.  
El Contractista tindrà els seus corresponents certificat d'homologació i certificat de conformitat de la producció, 
segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la Direcció Facultativa. 

2.5.1.2. Aigua  

Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les següents especificacions: 
- Article 27 de la EHE 08, en les obres de formigó estructural. 
- Article 280 del PG-4, en les obres de formigó en massa. 

2.5.1.3. Àrids  

Els àrids emprats en formigons hauran de complir l’article 28 de la EHE 08: 
A més de les característiques prescrites en aquest Article, haurà de complir-se que l'equivalent de sorra, 
determinat segons la Norma NLT-113/72, amb l'assaig practicat en tres mostres diferents, no sigui inferior a 80. 
En els formigons de pilons, enceps, fonaments i murs, la grandària màxima dels àrids serà de 40 mm. En els pilars 
i sostres, la màxima serà de 20 mm. 

2.5.1.4. Altres components del formigó  

Compliran allò que s'especifica en els següents Plecs i Instruccions: 
- Article 29 de la EHE 08, en les obres de formigó estructural. 
- Article 610.2.5. del PG-4, en les obres de formigó armat o en massa. 
El Director Facultatiu tindrà que comprovar la idoneïtat del producte per a l'efecte que es desitja, mitjançant els 
assaigs que consideri oportuns en cada cas. No es podrà utilitzar cap additiu sense la seva autorització expressa. 
No és permesa, en cap cas, la utilització de cendres volants ni escòries de siderúrgia en la confecció de morters i 
formigons. 

2.5.2. Formigons  

2.5.3. Acer en Armadures  

L'acer a emprar en les armadures de les obres de formigó haurà de complir: 
- Formigó armat: Articles 31 i 38 de la EHE 08 
- Formigó pretensat: Articles 32, 33, 34, 35, 36 i 38 de la EHE 08 
Les armadures del formigó armat i les passives del pretensat seran d'acer corrugat de duresa natural, tant en 
barres com en malles electrosoldades. 
El tipus d'acer a emprar, quedarà indicat en els plànols i especificacions del projecte, així com el tipus de malla 
electrosoldada, si procedís. 
El contractista lliurarà a la Direcció Facultativa, informació detallada del tipus d'acer emprat fent constar: 
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 - Procedència 
 - Marques d'identificació 
 - Procés de fabricació 
 - Soldabilitat 
 - Certificat de Control de Qualitat 

Les armadures seran fixades per lligat i no per soldadura. No es permès soldar les barres per personal no 
homologat, ni sense autorització de la Direcció Facultativa. 
En una mateixa obra, no s'usaran barres de diferents límits elàstics, excepte per als estreps. 

2.5.4. Execució d’unitats d’obra  

2.5.4.1. Generalitats  

Els formigons a emprar hauran de complir la Instrucció EHE.  
Prèviament a la utilització del formigó haurà de sotmetre's al judici de la Direcció Facultativa la seva composició. 
La resistència a compressió que s'ha d'utilitzar en els diferents elements estructurals vindrà indicada en els plànols 
corresponents. 
Excepte indicacions en sentit contrari, la consistència del formigó, segons els valors d'assentament del con 
d'Abrams, serà la següent: 

- En pilons i murs pantalla , 14 cm. ± 2 cm. 
- En fonaments, ceps, bigues riostra, murs i pilars, 7 cm. ± 2 cm. 
- En sostres  i bigues, 7 cm. ± 2 cm. 

En les lloses de subpressió els formigons seran impermeables; consistència seca (assentament del con 
d'Abrams, 0 cm.) amb superfluidificant fins consistència 21. 
La resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 minuts. El recobriment de les 
armadures s'adaptarà a aquesta especificació. 
Si l'aparcament està sota nivell freàtic, cal clausurar prèviament el bombeig, abans de construir la capa drenant i 
el paviment sobre la llosa de subpressió, així com l'envà per a la formació de la càmera de protecció del mur 
pantalla. Tot això amb la finalitat de poder observar les possibles filtracions en la llosa de subpressió i en els 
murs laterals i adoptar les solucions que es considerin més adients. 

2.5.5. Cindris, encofrats i motlles / fusta  

Els cindris, encofrats i motlles per a obres de formigó estructural, hauran de complir les especificacions 
contingudes a l’article 65 de la EHE 08.  
Els encofrats hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa, especialment l'encofrat d'estructures vistes, en 
que serà imprescindible la visita de la Direcció Facultativa abans de procedir a la continuació dels treballs. 
Sempre que no es faci constar el contrari, en totes les arestes que es produeixin, es col·locaran en encofrar 
matavius. 
La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i fusteria grossa 
hauran de complir les condiciones especificades en l'Article 286 del PG-4. 
La fusta per a obres definitives haurà d'ésser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca ni nusos 
saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la seva  procedència serè d'arbres totalment sans en el moment 
de tallar-los. Quan es vagi a col·locar en obra, estarà totalment seca sense indicis de putrefacció, ni tindrà altres 
defectes que puguin debilitar la seva resistència o durada. 

2.5.6. Fonaments  

Els fonaments per a pilons clavats a percussió compliran el Article 670 del PG-4. 
Els fonaments per a pilots de formigó armat emmotllades "in situ" compliran l'Article 671 del PG-4. 
El fons de l’excavació dels fonaments es deixarà perfectament refinat, i s’hi abocarà una capa de 10 cm. de 
formigó pobre de 100 kg/cm2 de resistència a compressió mínima. Les armadures dels fonaments hauran de 
quedar distanciades 5 cm. del fons, garantint-se aquest recobriment mitjançant els distanciadors corresponents. 
En les sabates que estan al voltant del pou de bombes, haurà de considerar-se una major profunditat del nivell de 
recolzament. La Direcció Facultativa haurà de determinar-la, establint les mesures que consideri més oportunes de 
cara a no minvar la seguretat de la construcció.  

2.5.7. Control 

2.5.7.1. Control dels materials  

El control del formigó seguirà les especificacions que es detallen a continuació o, en el seu defecte, les prescrites 
a les normes EHE 08, segons es tracti d'obres de formigó en massa o armat o be de formigó pretensat: 

2.5.7.1.1. Control mínim a efectuar en els fonaments 

 Lot: Volum de 100 m3, o fracció assimilable. 
 Resistència característica: Dues sèries de quatre provetes per lot. 
 Consistència, segons con d'Abrams, en cada camió. 

2.5.7.1.2. Control de l’execució  

Complirà allò que es diu al capítol XVI de la EHE 08. 

2.6. Construccions metàl·liques 

2.6.1. Acer laminat per a estructures metàl·liques  

Complirà allò que especifica el CTE així com els Articles 250, 251 i 620 del PG-4. 

2.6.2. Elements d’unió per a estructures metàl·liques  

Compliran allò que especifica el CTE, així com els Articles 621, 622, 623 i 624 del PG-4. 

2.6.3. Galvanitzats  

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitza d'acord amb la massa de zenc dipositada per 
unitat de superfície. S'utilitza com a unitat el gram per decímetre quadrat (gr/dm²) que correspon, aproximadament, 
a un gruix de catorze micres (14 M). En la designació del revestiment s'esmentarà expressament "galvanitzat en 
calent" i a continuació es donarà el número que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 
En el galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits electrolítics de zenc es designaran amb la lletra "Z", 
seguida del nombre que indica en micres el gruix mínim de la capa dipositada. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la capa de zenc. 
En aquelles peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que aquella 
presenti un aspecte regular en tota la superfície. 
La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre quadrat ( 6 
gr/dm² ). 
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En el galvanitzat per projecció de deposició electrolítica, el gruix mínim del recobriment serà de vuitanta-cinc 
micres (85 M). 

2.6.4. Acer Inoxidable  

Tots els elements d’acer inoxidable (baranes, perfils de sortides de vianants i petit material complementari) seran 
d’acer inoxidable AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i materials adients i quedaran 
perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi irregularitats aparents en el junt. 

2.6.5. Resta d’elements metàl.lics  

Els elements metàl·lics de mobiliari urbà, com són els cilindres de ventilació exteriors, les reixes d'acer, etc., no 
explicats en el Projecte, hauran de ser  galvanitzats en calent i pintats amb el procediment adequat, per a garantir 
l'adherència i protecció idònia. En cas de canvi de material, serà necessaria la seva justificació per escrit la 
posterior validació per la Direcció d’Obra i la Propietat. 

2.7. Instal.lació d'electricitat 
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals d'obligat compliment. 

2.7.1. Conductes 

2.7.1.1. Traça 

La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que 
limiten el local en el què s'efectua la instal·lació. 
La traça per a paraments verticals es farà seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals; aquestes es 
disposaran a 50 cm. com a màxim de paviments i sostres i les verticals a una distància dels angles o cantonades 
no superior a 20 cm. En ambdós casos a una distància mínima de 3 cm. de qualsevol altra canalització. 
Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locats. En trams rectes hi haurà un registre cada 15 m. com a màxim. També n'hi haurà un cada dues corbes 
en angle recte. 
Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de caixes de registre, derivació, 
connexió i mecanismes, per a què sigui aprovat per la Direcció Facultativa, la qual establirà les Normes 
complementàries precises pel que fa a la traça. 
Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,20 m. com a mínim, 
sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys mecànics. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc 
a condensacions, a no ser que s'adoptin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques 
contra els efectes d'aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal buit en la construcció, 
quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions: 
- La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la Instrucció ITC-BT-24, 

considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements conductors. 
- Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui 

presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte: 

1* L'elevació de la temperatura. 
2* Les condensacions. 
3* Les inundacions. 
4* Les corrosions. 

5* Les explosions. 

2.7.1.2. Execució de la instal·lació 

Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la continuïtat de la 
protecció que proporcionin als conductors.  
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els radis 
mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s'indiquen en la taula següent: 

 Diàmetre 
nominal (mm.) 

Radi mínim de curvatura  

 (1)(2)(4) (3) (5) (6) 

16 135 120 86 75 

21 170 --- --- --- 

25 --- 165 115 100 

32 200 200 140 125 

40 250 225 174 150 

50/63 300 235 220 190 

  (1) Tubs metàl·lics rígids blindats. 
  (2) Tubs metàl·lics rígids blindats, amb aïllament interior. 
  (3) Tubs metàl·lics rígids normals, amb aïllament interior. 
  (4) Tubs aïllants rígids normals. 
  (5) Tubs aïllants flexibles normals. 
  (6) Tubs metàl·lics flexibles normals, amb/sense aïllament interior. 
  (7) Tubs metàl·lics flexibles blindats, amb/sense aïllament interior. 
El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors 
s'allotjaran en els tubs una vegada aquests han estat col·locats i adequadament protegits. 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs o 
servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació. 
A fi que l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït degut al seu fregament amb els cantells lliures dels tubs, 
els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran provistos de 
broquets amb cantells arrodonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs 
metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica. 
Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut, durant el curs del seu 
muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a les parts mecanitzades se'ls aplicarà pintura antioxidant. 
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa s'elegirà convenientment la traça de la 
instal·lació, preveient la evacuació de l'aigua en els punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació 
adequada en l'interior del tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple d'unes T quan un dels 
braços no s'utilitza. 
Quan els tubs metàl·lics hagin de connectar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment 
assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues postes a terra 
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
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Els tubs es fixaran a les parets i sostre mitjançant brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,50 m. per a tubs rígids i per a tubs flexibles. Es 
disposaran fixacions en una i altra part dels canvis de direcció i de les connexions, també en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes o aparells. 
En les traces situades en superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció disposaran del corresponent 
element separador que permeti que el conducte es trobi a una distància mínima de 2 cm. del sostre. 
Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes de derivació, 
mecanisme, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentada traça. 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no serà 
superior al 2%. 
En els creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran d'interrompre's els tubs; els extrems 
hauran de quedar separats entre sí 5 cm. aproximadament, i s'empalmaran posteriorment mitjançant maniguets 
desllisants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, com murs, envans i sostres, es realitzarà 
d'acord amb les següents prescripcions: 
- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions o derivacions de conductors. 
- Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecànics, les accions 
químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma Continua en tota la longitud del pas. 
- Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos locals d'humitats 
marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi l'entrada i acumulació d'aigua en el local 
més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior, s’instal·larà, en l'extrem del tub, una pipa de porcellana o 
vidre, o d'altre material aïllant adequat, de manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï en sentit 
ascendent. 
- En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas, aquest s'efectuarà 
amb la canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual siguin més severes. 
- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en l'interior de tubs 
normals, quan aquella longitud no superi els 20 m. i, si els supera, es disposaran tubs blindats. els extrems dels 
tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de broquets aïllants, de cantells arrodonits o de dispositiu 
equivalent; per als tubs metàl·lics amb aïllament interior serà suficient que l'aïllament sobresurti lleugerament del 
tub. També podrà emprar-se per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o d'altre material aïllant 
adequat, de suficient resistència mecànica. 
 
No necessiten protecció supletòria: 
- Els conductors provistos d'una armadura metàl·lica. 
- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat i que portin un envoltant de protecció de policloroprè o 

producte equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensió nominal. 
- Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes característiques d'humitat, 

poden practicar-se obertures que permetin el pas dels conductors, respectant en cada cas les separacions 
indicades per al tipus de canalitzacions de què es tracti. 

- En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca estanca i la seva extremitat 
superior sortirà per sobre del paviment a una alçada com a mínim igual a la del sòcol, si existeixen, o a 10 
cm. en tot cas. Quan el pas s’efectuï per un altre sistema, s'obturarà igualment mitjançant material 
incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació hagi de ser totalment estanca, encara que protegirà de 
la caiguda d'objectes i a la propagació del foc. 

2.7.1.3. Taules per a la selecció de tubs d'acer per a canalitzacions elèctriques i caixes derivació 

CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS I CAIXES A UTILITZAR 

    

DIÀMETRE 

DEL TUB 

SECCIÓ NOMINAL DEL CONDUCTOR 

NOMBRE DE CONDUCTORS 

CAIXA DERIVACIÓ METÀL.LICA 

Mètric
a 

D. inter 1,5 2,5 4 6 10 16 25 2x0,7 4x0,22 8x0,22 RG-59 6x0,5 

          6x0,22 10x0,22  2x2x0,14 

16 13,9 5 3 2 1 1 0 0 4 3 2 1 1 

20 17,9 8 5 4 2 1 1 0 6 6 4 2 2 

25 22,9 13 9 7 4 3 2 1 11 10 6 4 3 

32 29,5 22 16 12 7 5 3 2 18 17 11 7 5 

40 37,5 36 26 20 11 8 6 3 30 28 18 12 9 

50 47 57 41 32 18 12 9 6 48 44 28 19 15 

63 60 94 67 52 30 20 15 9 78 72 47 31 24 

 

     TAULA AUXILIAR DE SECCIONS TOTALS PER A UN NOMBRE DETERMINAT DE CONDUCTORS 

 NOMBRE DE 
CONDUCTORS 

SECCIONS NOMINALS 

 

 1,5 2,5 4 6 10 16 25 4X0,22 8X0,22 RG-59 

        6x0,22 10x0,22  

1 10 14 18 31 45 61 95 13 20 30 

2 19 28 36 62 91 122 190 25 39 60 

3 29 42 54 93 136 182 285 38 59 91 

4 38 55 72 125 182 243 380 50 79 121 

5 48 69 90 156 227 304 475 63 98 151 

6 58 83 109 187 272 365 570 75 118 181 

7 67 97 127 216 318 426 665 88 137 211 

8 77 111 145 249 363 487 760 101 157 242 

9 87 125 163 281 408 547  113 177 272 

10 96 138 181 312 454 608  126 196 302 
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11 106 152 199 343 499 669     

12 115 166 217 374 544 730     

13 125 180 235 405 590 791     

14 135 194 253 436 635      

15 144 208 271 468 680      

16 154 222 289 499 726      

17 164 235 308 530 771      

18 173 249 326 561       

19 183 263 344 592       

20 192 277 362 623       

 
CAPACITAT DE SECCIÓ DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIÓ 

DIÀMETRE DEL TUB SECCIÓ TOTAL INTERIOR SECCIÓ ÚTIL MÀXIMA SEGONS 
R.E.B.T. 

Mètrica 
(nominal) 

D. Inter. 
(mm) 

(mm²) (mm²) 

16 13,9 152 51 

20 17,9 252 84 

25 22,9 412 137 

32 29,5 683 228 

40 37,5 1.104 368 

50 47 1.735 578 

63 60 2.827 942 

2.7.1.4. Conductors  

Serà  no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 
equivalents a les de la norma UNE 21.123 PART 4 ó 5, o a la norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada al 
cable) compleixen aquesta prescripció. 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents  als classificats com “no propagadors de la 
flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1 compleixen aquesta condició. 
El cable elèctric destinat a circuits de serveis de seguretat no autònoms a circuits de serveis amb font autònoma 
centralitzada haurà de mantenir el servei durant i després de l’incendi, sent conforme a les especificacions de la 
norma UNE EN 50.200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. 
L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció sobre tubs 
metàl·lics rígids 
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per simple cargolament o 
arrollament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats 
individualment o constituent blocs o regletes de connexió; pot admetre's també la utilització de brides de connexió. 

Sempre hauran de realitzar-se en l'interior de caixes de connexió o derivació. Els conductors de secció superior a 
1 mm² hauran de connectar-se per mitjà de terminals adequats, de manera que mai les connexions quedin 
sotmeses a esforços mecànics. 
Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 

2.7.1.5. Quadres elèctrics 

El quadre/s elèctrics estaran constituïts pels cossos necessaris per tal d’albergar les sortides dissenyades al 
projecte i preveure una possible ampliació (reserva no equipada). 
En el cas que els quadres elèctrics estiguin previstos en el pressupost, abans d'iniciar la construcció dels 
quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota precisió, les cotes d'emplaçament i presentar els plànols 
complets, a escala de l'interior i frontal, per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no 
presentació d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció 
Facultativa i seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a les què hi hagués lloc, sent així 
mateix motiu de penalització.  
Els quadres elèctrics dels aparcaments seran construïts sota les mateixes característiques, i arquitectura que la 
resta d’aparcaments de la xarxa que estàn telecomandats elèctricament. 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la totalitat de materials, 
components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri de la Direcció Facultativa per a un correcte 
muntatge i un perfecte funcionament.  
Igualment es consideraran inclosos l'elaboració d'esquemes, identificació de components i instruccions 
completes de manipulació i manteniment. 
Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Direcció  Facultativa, la qual podrà verificar les 
vegades que consideri oportú, la construcció del quadre, fins i tot en els tallers del Contractista o dels seus 
subministradors.  
El grau de protecció que oferirà l'armari depenent de la seva ubicació vindrà regulat pel reglament electrotècnic 
de baixa tensió.  

2.7.1.6. Equips de mesura 

Els equips de mesura seran subministrats per l’empresa subministradora d’energia i adequats segons normativa 
vigent. 

2.7.1.7. Circuit de Posta a terra 

Tot el circuit de posta a terra complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i s’executarà segons estigui 
especificat al projecte. 
La instal·lació de posta a terra en baixa tensió, tindrà un sol punt de prova situat a la cambra de quadres 
elèctrics. 
El valor de la resistència estarà conforme a les normes de protecció i funcionament de la instal·lació, i es 
mantindrà d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resistència màxima de la instal.lació de 8 ohms, de 
manera que es garantirà que mai podrà donar tensions de contacte superiors a 24V en el cas de local o 
emplaçament conductor i 50V en els demés casos. 

2.7.1.8. Presa de terra 

La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’una instal·lació i l’elèctrode o grup 
d’elèctrodes enterrats al terra serà sense fusibles ni dispositius de protecció, és a dir contínua i permanent; la 
secció del conductor metàl·lic utilitzat serà la suficient segons les característiques elèctriques de la instal·lació. 
La pressa de terra constarà d’arqueta (arqueta de serveis de polipropilè amb mesures interiors de 25 cm i exteriors 
de 35cm) amb tapa de fundició en duralumini (mesura interior 25 cm, exterior 30 cm), barra de compensació de 
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potencial (amb terminals de connexió tipus UPRESA LT-2, cargols d’acer inoxidable per cables de 35 a 70 mm2 de 
secció), tub d’humidificació de PVC, elèctrodes (composats per cable de Cu de 50 mm2 de secció i material 
conductor  tipus quibacsol), sistema de drenatge (grava) i perforació de reserva.  
Garantirà uns elèctrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, estarà equipada amb un sistema 
d’automanteniment, no precisarà d’obra civil pròpiament, haurà de ser fiable, segura, tenir gran capacitat 
d’absorció, mínima impedància al xoc en descàrrega alta freqüència, màxima superfície de contacte amb el terreny 
i garantir la correcta connexió dels elèctrodes amb el terreny. 

2.7.2. Proves i assaigs 

El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en condicions per a una 
operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa oficial i la millor pràctica. 
Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria o altra 
Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes. 
El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser aprovats abans de 
la seva acceptació. 
Es realitzaran els següents assaigs generals, sent el Contractista qui subministrarà l'equip i aparells necessaris per 
a dur-los a terme: 

1* Examen visual del seu aspecte. 
2* Comprovació de dimensions, seccions, calibres i   connexions, etc. 
3* Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant de la Direcció Facultativa abans de ser cobertes per parets, 
falsos sostres, etc. 
La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que consideri necessàries a les 
fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 

2.7.2.1. Assaigs i prova de material 

Prova de rutina de materials 
Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la instal·lació, dels que a 
continuació es ressalten els més importants. 
Conductors: Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que resisteixin durant un minut 
una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1000 Volt, a freqüència de 50 Hz.  
La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que, com a mínim, la seva resistència sigui en relació al mínim 
que li correspongui, inversament proporcional a la longitud total, en hectòmetre de les canalitzacions, segons 
l'article 2.9 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, de la Instrucció Número 19. 
Prova de muntatge 
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà novament la rigidesa 
dielèctrica de la instal·lació, a efectes de comprovar el perfecte aïllament dels conductors, borns i connexions, 
després d'efectuada la instal·lació. 
Prova de recepció 
Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. Tindran per objecte 
comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació. Entre d'altres es comprovaran els següents 
extrems: 
- Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 
- Dispar i regulació de tots els productes. 

- Comprovació de tots els circuits que composen la instal·lació. 
- Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 8 ohms. 

2.8. Instal.lació d'enllumenat 
Les especificacions constructives i normes de muntatge, que a continuació es definiran, fan referència a la 
instal·lació d'enllumenat interior i exterior de l’ascensor. 
En tots els equips d'enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades amb les corresponents 
reactàncies electròniques  amb precaldeig, d'acord amb les normes esmentades. 

2.8.1. Característiques dels aparells d'enllumenat ordinari 

En naus, rampes i accessos. Es disposarà una regleta per a tub fluorescent vist, de xapa d’acer tractada amb 
pintura epoxi, endurida tèrmicament. La regleta tindrà un grau de protecció superior a 53, Classe I i estarà 
protegida de la humitat, amb tapa en la part superior i separadors de material plàstic o similar a la zona de 
contacte amb el forjat. El tub fluorescent serà de color blanc fred.  
Les regletes estaran equipades amb reactàncies electròniques amb precaldeig accessibles per mitjà de les dues 
femelles que fixen la tapa superior. I, estarà preparada per a l’entrada del tub metàl.lic amb maniguet, rosca, 
contrarrosca i protecció de tub plàstica. 
En escales i dependències. Les lluminàries seran tancades amb difusor. 
Les lluminàries situades en les dependències d'accés al públic, seran molt resistents, estaran fixades fortament i 
no seran susceptibles de ser robades per mitjans senzills. Els tubs que les alimentin seràn encastats a paret. 

2.8.2. Característiques dels aparells d'enllumenat d'emergència   

Seguiran la instrucció ITC-BT28 apartat tres de les instal·lacions en locals de pública concurrència del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i el codi tècnic de l’edificació secció SU 4 . 

Comptaran amb circuits d’emergència tot recorregut d’evacuació, els passadissos i escales que condueixin a 
l’exterior o zones generals del edifici,  

Enllumenat emergència nau. Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents. Construïdes segons Norma 
UNE 20-392-75. Autonomia 1 hora. Bateria formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta 
temperatura). Protecció IP 42. La instal·lació podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. 
Funcionament: Emergència: 1 làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de protecció. Els equips 
donaran una lluminància de 5 lux en els passadissos.  
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent.  
Enllumenat emergència escales i dependències. Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents. 
Construïdes segons Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hores. Bateria formada per acumuladors estancs de 
Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP-42. La instal·lació podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió 
d'alimentació 220 V. Funcionament: Emergència: 1 làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de 
protecció.  
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent. 

2.8.3. Enllumenat exterior (públic) 

Compliran el Plec de Condicions de l'Ajuntament de Terrassa. 
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2.8.4. Proves i assaigs 

Assaigs en fàbrica 
El Contractista haurà de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el que garanteixi les 
característiques dels materials. Haurà d'incloure totes les dades necessàries que complimentin les 
especificacions del projecte. 
La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que estimi necessàries a les 
fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 
Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en les 
NTE, així com les corresponents Normes i disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial o, en el 
seu defecte, les Normes UNE corresponents. 
Assaigs en obra 
Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció  Facultativa, abans de ser cobertes pels 
elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col·locats (assaigs totals). 
La Direcció Facultativa podrà rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot dels objectes al qual pertany aquell 
que no compleixi les condicions. 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'Origen Industrial i que acrediti el compliment de les 
condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva recepció podrà realitzar-se comprovant 
únicament les característiques aparents. 
Les proves del nivell d’il·luminació es faran d'acord amb els càlculs de la Memòria. Es realitzaran mitjançant un 
luxòmetre degudament calibrat. La mesura s'efectuarà en punts diferents, a nivell del paviment, de manera que 
permeti definir les corbes isolux. La mesura es farà amb tots els acabats de superfície executats i quan les 
làmpades portin, com a mínim, 400 hores de funcionament. 

2.9. Instal·lació d'ascensor 
Complirà tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i Manteniment referent a ascensors vigent. En 
aquest aspecte, cal esmentar que la distància lliure vertical entre el nivell més alt de la cabina i el nivell més baix 
de la cabina i el nivell més baix del sostre del recinte (que comprèn bigues o òrgans situats sota el sostre) serà 
com a mínim de 1,10 m. I l'alçada total interior de l'edicle serà de 3,6 m. 

La capacitat mínima serà de 8 persones. La cabina tindrà unes dimensions mínimes, interiors lliures, de 1 m. 
d'amplada i 1,40 m. de fondària, descomptats els passamans. Complirà les condicions especificades en l'Ordre 
de 23 de Desembre 1.981 (DOG 3 de Febrer de 1.982) del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, 
pel que fa a l'ús de minusvàlids. L'ascensor serà d'una porta, o dues oposades, segons el disseny de 
l'aparcament, que figura en cada cas en els plànols.  
El grup impulsor i/o les parts que el componen, seran fàcilment substituïbles en cas d'avaria. Les politxes pels 
cables i la del fre, tindran el gruix suficient que permeti fer diversos mecanitzats. 
L'ascensor estarà especialment concebut contra la corrosió (és a dir, serà d’acer inoxidable no únicament 
recobert), amb portes de 80 cm. mínim automàtiques telescòpiques de recollida preferentment central, com les 
de les plantes, construïdes en acer inoxidable, igual que les parets, terra i sostre de la cabina, l'acabat interior de 
les parets seran folrades amb aglomerat de fusta i acabat en melamina color sorra. Hi haurà un polsador amb 
alarma acústica autònoma, enllumenat d'emergència i intercomunicador, del mateix tipus existent en 
l'aparcament, connectat amb la central. Il·luminació de sostre a través de la planxa perforada del cel ras. Hi 
haurà un mirall en la part posterior, a mitja alçada. El paviment serà de marbre color sorra. Tindrà un indicador 
digital de número de planta. La maniobra serà selectiva amb memòria, i es programarà un aparcament a la 
planta -1. La cabina portarà adherida una placa amb les instruccions en cas d'aturada per avaria. Portarà 
detector de sobrecàrrega i indicador. Disposarà de barrera tipus cortina d’infraroigs per al control de tancada de 
porta. En el marc de la porta de l'ascensor, en la planta de l'oficina de control, hi haurà un pany amb clau per a 
desconnectar totes les botoneres, per tal de deixar temporalment fora de servei l'ascensor sense que es 

desconnecti l'alimentació al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes hi haurà un indicador lluminós amb 
fletxes i numero del funcionament de l'ascensor. A cadascuna de les portes d'accés, s'hi posarà un símbol 
internacional de la no existència de barreres arquitectòniques. 
L’ascensor a més disposarà d’un kit d’emergència amb bateries pel rescat automàtic. 
Els quadres elèctrics seran estancs i hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Direcció Facultativa abans de 
la seva fabricació.  
Totes les instal·lacions elèctriques referents a l’ascensor seran protegides amb tub metàl·lic, els cables a les 
regletes amb terminals, i compliran totes les especificacions contingudes en aquest Plec per a la instal·lació de 
l’electricitat. Per evitar divergències amb la resta d’instal·lacions de l’aparcament, aquests treballs els realitzarà el 
mateix instal·lador que faci la instal·lació elèctrica general de l’aparcament. Es tindrà la precaució de situar 
l’armari de potència de manera que vagi situat al forat on circula l’ascensor sense que sigui visible des de 
l’exterior. 
El fluorescent situat sobre cada porta de l’ascensor haurà d’anar alimentat des del quadre de maniobra de 
l’ascensor. 
En el preu unitari s'hi inclouen totes les despeses i tràmits de legalització, així com les del contracte de 
manteniment a tot risc durant el període de garantia (dos anys). 
El control d’accés haurà d’estar integrat a l’ascensor de manera que la targeta serà la que farà pujar l’ascensor a 
la planta 0 i no es podrà entrar en cas de que no disposi targeta. Des de cabina s’haurà de poder cridar a planta 
0 l’ascensor. L’equip portarà dos cablejats de cat. 5 (un d’interfonia i un altre de comunicacions fins a la cabina o 
bé a la caixa de comunicacions destinada a aquest fi). L’equip s’alimentarà del propi ascensor de manera que si 
aquest no funciona el targeter tampoc. 
A l’interior de la cabina de l’ascensor existirà una càmera que permetrà la visió de la cabina des del centre de 
control aparcament local i remot.  

2.9.1. Ascensor hidràulic 

Velocitat de 0,60 m/seg. 
Amb central oleohidràulica de aprox. 9,5 kW. 
Amb cilindre hidràulic lateral d’acció indirecta 2:1. El cilindre tindrà un marge de reserva de 30 cm. d’allargament 
del recorregut. El suport de la cabina serà tipus “motxilla” per disminuir al màxim l’alçada total de l’edicle. Els 
polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb sensors capacitius. Disposarà d’un mecanisme per tal 
que, en cas de manca d’electricitat, baixi automàticament a la planta immediatament inferior. 
La cambra de màquines estarà situada lateralment a l’ascensor i per sota del nivell de carrer i a menys de 15 m. 
del cilindre hidràulic.  

2.9.2. Ascensor electromecànic 

Velocitat de  1,00  m/seg.   
Amb reductor de bany d’oli i motor elèctric de aprox. 6 kW. 
El suport de la cabina serà tipus "motxilla" per disminuir al màxim l'alçada total de l'edicle. Els polsadors de 
camarí  de planta seran antivandàlics amb sensors capacitius. 
La cambra de màquines estarà situada lateralment a l'ascensor i per sota del nivell de carrer. 

2.9.3. Ascensor sense cambra de màquines 

Velocitat 1,00 m/seg.  
Grup tractor de 3,7 kW., sense reductor, a baixes revolucions (100 r.p.m) i mínim nivell de soroll (50 dBA), sense 
necessitat d´oli lubricant. 
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Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de +/- 
5 mm. 
El quadre de la última parada inclourà la maniobra de rescat. 
Els polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa i supervisió de 
polsador enganxat.  
 

2.10. Materials no especificats en aquest plec 
Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció Facultativa, 
pel que fa a les condicions tècniques d'aquests materials 
El Contractista presentarà al Director Facultatiu tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents 
fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats per laboratori 
homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.           
 

Abril 2017  El/s autor/s del Projecte  
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a
l'abocador dels productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de paviment 3,000 129,000 387,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,000

2 F219IA16 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20 cm, incloent la part proporcional de
pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots els productes resultants. Inclòs cànon
d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per a connexió de clavegueram 1,000 5,000 2,100 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20cm, incloent la càrrega sobre
camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15
juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament. Inclòs la part proporcional d'enderroc de guals
i parts de pavimentació de materials diferents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició per a parterre i franja
antiarrels

1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

2 Demolició per a fossat 1,000 3,080 3,010 9,271 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,271

4 F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca massiva
amb mitjans mecànics; incloent la part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el camió
i el transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus a qualsevol distància amb camió de 12 t dels
productes resultants. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació per al fossat 1,000 3,080 3,010 1,850 17,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,151

5 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 17,151

6 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió i transport a
l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els
productes resultants. Inclòs cànon d'abocament. Incloent la part proporcional d'arranjament dels límits de la
barana existent tallada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge de barana del pont 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F21B2001 m Tall, desmuntatge i demolició de imposta o barrera de seguretat de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de imposta del pont 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FD700010 m3 Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a reblert de rases i pous incloent la compactació manual al
95% del Próctor Modificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació per al fossat 1,000 3,080 3,010 1,850 17,151 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 17,151 SUMSUBTOT
3 Ocupat per neteja i grava -1,000 3,080 3,010 0,250 -2,318 C#*D#*E#*F#
4 Ocupat pel fossat de formigó -1,000 2,580 2,510 1,600 -10,361 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S -12,679 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,472

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,080 3,010 9,271 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,271

2 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,080 3,010 9,271 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,271

3 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa del fossat 1,000 2,580 2,510 0,400 2,590 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 2,590 SUMSUBTOT
3 C Unitats Area Alçada Total
4 Parets del fossat (perímetre exterior) 1,000 6,480 1,200 7,776 C#*D#*E#*F#
5 Parets del fossat (perímetre interior) -1,000 3,023 1,200 -3,628 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 4,148 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 6,738

4 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre Alçada
2 Llosa del fossat 1,000 10,180 0,400 4,072 C#*D#*E#*F#
3 Parets del fossat (perímetre exterior) 1,000 10,180 1,200 12,216 C#*D#*E#*F#
4 Parets del fossat (perímetre interior) 1,000 6,750 1,200 8,100 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 24,388 SUMSUBTOT
6 Encofrat forjat passarel·la 1,000 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 0,150 0,495 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 0,810 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,198

5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Veure taula d'amidaments
2 FOSSAT 1,000 869,236 869,236 C#*D#*E#*F#
3 ANCORATGES PILARS 1,000 41,696 41,696 C#*D#*E#*F#
4 FORJAT PASSAREL·LA 1,000 36,249 36,249 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 947,181

6 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre de passarel·la 1,000 2,620 2,480 6,498 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,498

7 E45918B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre de passarel·la 1,000 2,620 2,480 0,140 0,910 C#*D#*E#*F#
2 Increment per a formació de paviment 1,000 2,620 2,480 0,050 0,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,235

8 ED5150ZM u Execució de deguàs amb bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida
vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) i canonada de PE Ø125 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de l'armadura del fossat 2,000 10,180 20,360 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 21,960

10 FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Posta a terra del fossat 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el recobriment
amb sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part proporcional
del subministrament i col·locació de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a
deixar completa i correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Posta a terra del fossat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 03  ESTRUCTURES METAL·LIQUES

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tub estructural, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Pes
2 ESTRUCTURA INTERIOR
3 Pilars SHSH 80x8 4,000 10,980 17,550 770,796 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 770,796 SUMSUBTOT
5 Bigues SHSH 80x8 2,000 0,700 17,550 24,570 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,160 17,550 40,716 C#*D#*E#*F#
7 13,000 1,790 17,550 408,389 C#*D#*E#*F#
8 8,000 1,860 17,550 261,144 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 734,819 SUMSUBTOT

10 Diagonals SHSH 80x8 2,000 2,650 17,550 93,015 C#*D#*E#*F#
11 4,000 2,850 17,550 200,070 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,960 17,550 103,896 C#*D#*E#*F#
13 3,000 3,000 17,550 157,950 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,040 17,550 53,352 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 608,283 SUMSUBTOT
16 Previsió empotrament 2,000 2,800 17,550 98,280 C#*D#*E#*F#
17 Previsió increment diagonals 1,000 608,283 608,283 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 706,563 SUMSUBTOT
19 Subtotal "A origen" O 2.820,461 SUMORIGEN(
20 ESTRUCTURA EXTERIOR
21 Pilars SHSH 120x12.5 4,000 11,680 40,880 1.909,914 C#*D#*E#*F#
22 Bigues C#*D#*E#*F#
23 L 102x102x6 1,000 2,360 9,800 23,128 C#*D#*E#*F#
24 RHSH 200x120x8 1,000 2,090 46,640 97,478 C#*D#*E#*F#
25 RHSH 200x120x8 1,000 3,110 46,640 145,050 C#*D#*E#*F#
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26 RHSH 220x120x8 2,000 2,060 40,160 165,459 C#*D#*E#*F#
27 RHSH 220x120x8 2,000 2,130 40,160 171,082 C#*D#*E#*F#
28 SHSH 120x12.5 6,000 2,060 40,880 505,277 C#*D#*E#*F#
29 SHSH 120x12.5 6,000 2,130 40,880 522,446 C#*D#*E#*F#
30 SHSH 120x8 1,000 1,200 27,600 33,120 C#*D#*E#*F#
31 SHSH 120x8 1,000 1,520 27,600 41,952 C#*D#*E#*F#
32 SHSH 120x8 1,000 1,780 27,600 49,128 C#*D#*E#*F#
33 SHSH 120x8 1,000 2,250 27,600 62,100 C#*D#*E#*F#
34 C Unitats superficie gruix densitat
35 Pletines ancoratge en pont

(500x500x12mm)
2,000 0,250 0,012 7.900,000 47,400 C#*D#*E#*F#

36 Subtotal S 3.773,534 SUMSUBTOT
37 Pletines ancoratge en fossat

(400x500x12mm)
4,000 0,200 0,012 7.900,000 75,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.669,835

2 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Longitud Perímetre
2 ESTRUCTURA INTERIOR
3 Pilars SHSH 80x8 4,000 10,980 0,320 14,054 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 14,054 SUMSUBTOT
5 Bigues SHSH 80x8 2,000 0,700 0,320 0,448 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,160 0,320 0,742 C#*D#*E#*F#
7 13,000 1,790 0,320 7,446 C#*D#*E#*F#
8 8,000 1,860 0,320 4,762 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 13,398 SUMSUBTOT

10 Diagonals SHSH 80x8 2,000 2,650 0,320 1,696 C#*D#*E#*F#
11 4,000 2,850 0,320 3,648 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,960 0,320 1,894 C#*D#*E#*F#
13 3,000 3,000 0,320 2,880 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,040 0,320 0,973 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 11,091 SUMSUBTOT
16 Previsió empotrament 2,000 2,800 0,320 1,792 C#*D#*E#*F#
17 Previsió increment diagonals 1,000 11,091 11,091 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 12,883 SUMSUBTOT
19 Subtotal "A origen" O 51,426 SUMORIGEN(
20 ESTRUCTURA EXTERIOR
21 Pilars SHSH 120x12.5 4,000 11,680 0,480 22,426 C#*D#*E#*F#
22 Bigues
23 L 102x102x6 1,000 2,360 0,220 0,519 C#*D#*E#*F#
24 RHSH 180x120x8 1,000 2,090 0,600 1,254 C#*D#*E#*F#
25 RHSH 180x120x8 1,000 3,110 0,600 1,866 C#*D#*E#*F#
26 RHSH 220x120x8 2,000 2,060 0,680 2,802 C#*D#*E#*F#
27 RHSH 220x120x8 2,000 2,130 0,680 2,897 C#*D#*E#*F#
28 SHSH 120x12.5 6,000 2,060 0,480 5,933 C#*D#*E#*F#
29 SHSH 120x12.5 6,000 2,130 0,480 6,134 C#*D#*E#*F#
30 SHSH 120x8 1,000 1,200 0,480 0,576 C#*D#*E#*F#
31 SHSH 120x8 1,000 1,520 0,480 0,730 C#*D#*E#*F#
32 SHSH 120x8 1,000 1,780 0,480 0,854 C#*D#*E#*F#
33 SHSH 120x8 1,000 2,250 0,480 1,080 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 47,071 SUMSUBTOT
35 Pletines ancoratge en pont

(400x500x10mm)
2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

36 Subtotal S 0,400 SUMSUBTOT
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37 Pletines ancoratge en fossat
(400x500x10mm)

4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,697

3 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En encastaments al mur 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 04  TANCAMENTS I ENVIDRIAMENTS

1 E54710B0 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de
gruix, de directriu recta i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125
kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 2,703
m2.K/W, feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft, incloent elements
auxiliars i de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la p.p. de remats i perfils de remats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 Coberta 1,000 2,580 2,510 6,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,476

2 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Incloent subministrament i col·locació
de vinil protector col·locat des del primer dia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats vidre Ample Alçada
2 Sota sostre 2,000 2,000 2,390 1,560 14,914 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,230 1,560 13,915 C#*D#*E#*F#
4 Planta pont 1,000 2,000 2,390 3,080 14,722 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 2,230 3,080 27,474 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 0,570 2,240 2,554 C#*D#*E#*F#
7 Interplanta 2,000 2,000 2,390 3,080 29,445 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 2,230 3,080 27,474 C#*D#*E#*F#
9 Planta carrer 1,000 2,000 2,390 3,100 14,818 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 2,230 3,100 27,652 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,000 0,570 2,240 2,554 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 175,522 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 175,522

3 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats
tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura o amb cargoleria inox.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Perimetre pes/m
2 Perfileria per subjecció envidriament
3 HORITZONTAL C#*D#*E#*F#
4 A dalt i a baix
5 L 30x5 2,000 9,250 2,180 40,330 C#*D#*E#*F#
6 L 50x5 2,000 9,250 3,770 69,745 C#*D#*E#*F#
7 Entreplantes
8 L 30x5 3,000 2,000 9,250 2,180 120,990 C#*D#*E#*F#
9 L 50x5 3,000 2,000 9,250 3,770 209,235 C#*D#*E#*F#

10 Dintell portes
11 L 40x4 2,000 2,007 2,420 9,714 C#*D#*E#*F#
12 VERTICAL porta inferior
13 L 40x4 2,000 2,900 2,420 14,036 C#*D#*E#*F#
14 L 80x8 2,000 2,900 9,630 55,854 C#*D#*E#*F#
15 VERTICAL porta superior
16 L 40x4 2,000 3,250 2,420 15,730 C#*D#*E#*F#
17 L 80x8 2,000 3,250 9,630 62,595 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 598,229 SUMSUBTOT
19 C Longitud Ample Gruix kg/m³
20 Planxes HORITZONTALS damunt

porta superior
0,680 2,007 0,008 7.900,000 86,253 C#*D#*E#*F#

21 Planxes HORITZONTALS damunt
porta inferior

1,062 2,007 0,008 7.900,000 134,707 C#*D#*E#*F#

23 Planxes VERTICALS en porta superior 2,900 0,372 0,008 7.900,000 68,180 C#*D#*E#*F#
24 2,900 0,233 0,008 7.900,000 42,704 C#*D#*E#*F#
26 Planxes VERTICALS en porta inferior 3,250 0,265 0,008 7.900,000 54,431 C#*D#*E#*F#
27 3,250 0,372 0,008 7.900,000 76,409 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 462,684 SUMSUBTOT
29 Sòcol 8,910 0,080 0,008 7.900,000 45,049 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.105,962

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 05  INSTAL·LACIÓ ASCENSOR

1 EL2DE4A2 u Instal·lació d'ascensor elèctric «tot inclòs». Subministrament i instal·lació d'ascensor sense cambra de
maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques. 2 embarcaments a
180º. Obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 1314/1997, i alçades de polsadors, mides portes, etc. segons Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
S'inclou: (1) tota la instal·lació electromecànica (cabina, portes, motors, mecanismes,....); (2) tota la instal·lació
elèctrica (subquadre, cablejat, connexions, ......) des de la CGP; (3) tota la instal·lació d'enllumenat pròpia de
l'ascensor (cabina, emergència, rosari de llums,...); (4) tota la instal·lació de control i comandament; (5) els
elements d'estructura auxiliar necessaris (bigues, ganxos,....); (6) legalització completa; i (7) manteniment durant
1 any; i garantia durant 3 anys.
L'ascensor tindrà les següents característiques tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense reductor), amb parets interior de vidre 8+8 terra acabat amb
xapa damer d'alumini, sostre tipus Elipsis amb acer inoxidable setinat. Kit de bateria d'emergència, amb
polsadors a totes les plantes que indiquen el sentit del viatge, pany i clau per trucada prioritària situada a la
planta de la cabina, adequada per a la seva utilització per minusvàlids.
- Portes d'embarcament-desembarcament transparents amb parets interior de vidre 8+8.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de persones a tota l’alçada (no només a la part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics (llumeneres, botoneres, etc.)
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- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i sordes, visuals (Botoneres en BRAILE) i sonores (Gong
sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir horaris de funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de cabina on no hi ha porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector
Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions. Incloent-hi el quadre de comandament situat a la planta de
la cabina, maquinària, telèfon i línia de telèfon, totes les portes de pis, i tots els elements i treballs necesàris per
al seu correcte i complet funcionament. Tot complint la reglamentació vigent, provat, en funcionament i legalitzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 06  INTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FOEAIA14 u Execució completa d'armari ZCS + CGP per a escomesa elèctrica d'un abonat incloent el subministrament i
col·locació dels següents elements: Armari de formigó prefabricat de dimensions vistes 800x345x1750 mm;
passa-tubs Ø160mm i portes normalitzades per companyia elèctrica, peanyes de formigó i execució completa de
la fonamentació. El preu inclou tots els treballs d'obra civil, incloent les operacions d'enderroc i moviments de
terres auxiliars així com el transport a abocador autoritzat de tots els productes de rebuig inclòs cànon
d'abocament i elements auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de tots els elements descrits.
Tot homologat per companyia elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FOEAIA18 u Caixes i aparellatge per a una escomesa elèctrica de fins a 15 kW. Execució completa d'instal·lació elèctrica per
a escomesa elèctrica d'edifici de fins a 15 kw de potència incloent el subministrament i col.locació dels següents
elements: Cablejat addicional per a connexions, una caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa general de
protecció CGP de 400 A, ponts de cablejat entre entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els treballs de connexió i
elements necessaris per a la correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot homologat per companyia
elèctrica de la zona, col·locat, provat i legalitzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 YAAEIA55 pa Abonament íntegre per legalització instal·lació elèctrica corresponent escomesa elèctrica per a ascensor d'ús
públic. Inclou la documentació de la legalització de l'ascensor i la redacció de tots els estudis i projectes
necessaris, abonament de taxes, visats,...., i la gestió i complimentació de tots els tràmits fins a l'obtenció de les
corresponents aprovacions per part de les entitats competents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F31EL41 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per a col.locació de canalitzacions o cables de serveis urbans,
incloent els següents treballs: enderroc de paviment, excavació, subministrament i col.locació de 2 tubs de PE
Ø125 mm homologats per companyia, subministrament i col·locació de formigó Hm-15 fent un dau de 45x40cm,
subministrament i col.locació de cintes de senyalització, reblert amb grava-ciment GC25 piconat al 98% del PM,
i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. Tot supervisat per companyia de serveis
urbans corresponent. S'inclou la construcció completa del paviment de 80cm d'ample fet amb panot gris de
20x20x4, morter de 2-3cm i base de formigó Hm15 de 15 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Infraestructura de tubs entre l'armari
d'escomesa elèctrica i l'ascensor

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 07  ACABATS

1 FB12ZT81 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge, muntants, coronament i proteccions de
teixit d'acer inoxidable, formada per: 1) Muntants i travessers de tub rodó massís d'acer d.25 mm, col.locats
soldats entre ells i a platina d'ancoratge a separacions i alçades variables, segons plànols. 2) Platina continua
d'ancoratge de 8 mm de gruix en forma de L, amb un plec i 350 mm de desenvolupament màxim, col.locada amb
fixació quimica d'acer inoxidable amb cargols antivandàlics. 3) Perfil continu de coronament de la barana de 4
mm de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm de desenvolupament màxim, amb perforacions
avallanades per a fixació, col.locat sobre banda d'estanqueitat de neopre, amb cargols rosca planxa d'acer
inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), referència XTN-BEC de BEC o
equivalent, amb cable trenat de 3 mm de diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb casquets d'acer
inoxidable, fixat i tensat perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm, amb cable de 3 mm i pinces
d'acer inoxidable. De 100 a 105 cm d'alçària. Incloent-hi base d'assentament de la platina continua d'ancoratge
amb moter de baixa retracció, fixacions i tot el necessari per a deixar la unitat acabada. Tot segons plànols de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes en passarel·la 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

2 FHN3NOSL m STRIP LED. Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal equivalent a STRIP LED de NOVALUX de
14,4 w / m i IP65 resinada en silicona flexible i subministrada en bobina de 5 metres i col·locada en perfil estanc
a escollir. Inclou el subministrament i col·locació de tots els materials, connexionat complet, prova de
funcionament i legalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota bigues de passarel·la 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3 FHN3NOLS u LEVANTE SMALL. Subministrament i instal·lació de lluminària equivalent a LEVANTE SMALL de 16 Led, 30 w,
3000K i IP65. Inclou el subministrament i col·locació de tots els materials, connexionat complet, prova de
funcionament i legalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota passarel·la 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F223FO01 u Instal·lació elèctrica per a enllumenat públic des del subquadre elèctric de l'ascensor. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 08  URBANITZACIÓ

1 F965IA20 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten d'un cm de gruix i 20cm d'alçada, el preu inclou l'excavació
necessària, subministrament i col.locació de formigó, armadures, placa metàl·lica corten, el remat amb rodó
metàl·llic Ø20mm o amb plec de la planxa, així com tots els elements i treballs necessaris per a una correcta i
completa execució de la unitat d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generació de nou parterre 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat. Subministrament i col.locació de formigó HA-25,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, i acabat amb helicòpter o raspallat segons indiqui la
direcció facultativa. El preu inclou totes les operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, així com la part proporcional
d'encofrat dels límits i la part proporcional de formació de junts de retracció segons plànols incloent el tall i el
segellat amb el material que s'indica al plec de condicions. S'inclou també les operacions d'acabat raspallat o
amb i helicòpter per a deixar la textura prevista als plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reconstrucció paviment en zona
antiarrels

2 Total enderrocat 1,000 13,000 3,000 0,160 6,240 C#*D#*E#*F#
3 A deduir parterre -1,000 11,000 1,000 0,160 -1,760 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,480 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,480

3 F9H3105A m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodament BBTM, 5A PMB 45 / 80-60
(BM-3b) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i àrid granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix. Inclou reg d'adherència o d'imprimació previ segons correspongui. Inclou la part proporcional de trasllat
d'equips i maquinària.

AMIDAMENT DIRECTE 129,000

4 F9GSAIM1 m2 Asfalt imprès amb definició de bandes rugoses per a invidents, incloent la part proporcional de execució del
motlle i la implantació de maquinària en obra, per a superfícies inferiors a 25 m²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ratllat invidents davant la porta 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 Ratllat invidents a la cantonada 2,010 0,400 0,804 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,004

5 FD71IA07 m Subministrament i col·locació de tub de PE Ø125mm de paret estructurada classe SN8 en rasa incloent la part
proporcional de junts elàstics, colzes, peces especials de connexió, canvis de diàmetre i totes les operacions i
materials auxliliars per a executar correctament les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs del fossat fins a embornal o
pou de registre

1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F223SU44 m Execució completa de rasa de 60x150cm en vorera per a la col·locació de canalitzacions o cables de serveis
urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb sorra per a recobrir
completament la canalització amb 15cm de gruix, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, farcit i piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa de clavegueram 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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7 F223SU54 m Execució completa de rasa de 60x150cm en calçada per a la col·locació de canalitzacions o cables de serveis
urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb formigó de 20 N / mm2
per a formar llosa de protecció 0, 60x0,25 m, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, farcit i piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa de clavegueram 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F9GCIA43 m2 Acabat de formigó imprès de textura i color a escollir per la direcció facultativa incloent. Subministrament i
col·locació de enduridor de formigó de 5 a 6 kg/m2, additiu en el formigó de més de 600gr/m3, execució de dues
capes de resina acrílica i totes les operacions i materials auxiliars necessàries per a deixar completa i
correctament acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimentació passarel·la 1,000 2,620 2,480 6,498 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,498

9 FBA31110 m2 Pintat de paviment de qualsevol tipus amb pintura de tres components, antilliscant amb gra de sorra, amb
màquina d'accionament manual. Tot executat segons normativa i criteris dels serveis tècnics de l'administració
competent

AMIDAMENT DIRECTE 129,000

10 T3E0IA25 m2 Execució de ferm asfàltic tipus «Xarxa Primària» de Barcelona (de 20/22/6/5/3), amb subbasse granular, base
de formigó Hm20, mescla bituminosa en calent AC 22 BASE 60/70 G (abans G-20), mescla bituminosa en
calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12) i mescla bituminosa en calent BBTM 11AF amb betum modificat BM3C
(abans F-10).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per a connexió de clavegueram 1,000 5,000 2,100 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 09  ENJARDINAMENT

1 F713IA10 m2 Membrana antiarrels formada per una làmina de màstic bituminos tipus POLITABER-GARDEN/COMBI (o
similar) i una làmina geotèxtil de 250 gr/m2. Col·locat en rasa incloent la part proporcional de cavalcaments i
pèrdues per talls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 FR226545 m2 Subsolat de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7
kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m, per a un pendent
inferior al 12%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 F9S1IA09 m3 Subministrament i estesa de sauló garbellat en tongades de 30 centímetres per a jardineria, sense compactar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,000 3,000 0,100 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

4 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribratge amb malla de 15 mm, amb% mo sms superior al 5%, aquestes amb mitjans mecànics i manuals, a
granel. Inclou l'arada previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el farciment dels forats de
plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,000 3,000 0,150 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

5 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres,
segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus en base a l'estudi de Gestió de residus de la Memòria
Ambiental.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ASCENSOR RELLINARS - V4
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

98,25 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-4 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tub estructural, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 E45918B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

102,14 €

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-7 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

26,54 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures,
en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura o amb
cargoleria inox.

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm amb cargol, volandera i femella 16,35 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 E54710B0 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm
d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu recta i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782,
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm
i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una
massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense
armadura amb autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W, feltre de llana mineral de roca
de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft, incloent elements auxiliars i de
fixació, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la p.p. de remats i perfils de remats.

107,36 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

22,59 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-13 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Incloent subministrament i col·locació de vinil protector col·locat des del primer dia.

73,88 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 ED5150ZM u Execució de deguàs amb bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de
costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) i canonada de PE Ø125 mm

74,69 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 EL2DE4A2 u Instal·lació d'ascensor elèctric «tot inclòs». Subministrament i instal·lació d'ascensor sense
cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques. 2 embarcaments a 180º.
Obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997, i alçades de polsadors,
mides portes, etc. segons Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
S'inclou: (1) tota la instal·lació electromecànica (cabina, portes, motors, mecanismes,....); (2)
tota la instal·lació elèctrica (subquadre, cablejat, connexions, ......) des de la CGP; (3) tota la
instal·lació d'enllumenat pròpia de l'ascensor (cabina, emergència, rosari de llums,...); (4) tota
la instal·lació de control i comandament; (5) els elements d'estructura auxiliar necessaris
(bigues, ganxos,....); (6) legalització completa; i (7) manteniment durant 1 any; i garantia
durant 3 anys.
L'ascensor tindrà les següents característiques tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense reductor), amb parets interior de vidre 8+8
terra acabat amb xapa damer d'alumini, sostre tipus Elipsis amb acer inoxidable setinat. Kit
de bateria d'emergència, amb polsadors a totes les plantes que indiquen el sentit del viatge,
pany i clau per trucada prioritària situada a la planta de la cabina, adequada per a la seva
utilització per minusvàlids.
- Portes d'embarcament-desembarcament transparents amb parets interior de vidre 8+8.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de persones a tota l’alçada (no només a la
part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics (llumeneres, botoneres, etc.)
- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i sordes, visuals (Botoneres en BRAILE) i
sonores (Gong sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir horaris de funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de cabina on no hi ha porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector
Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions. Incloent-hi el quadre de comandament
situat a la planta de la cabina, maquinària, telèfon i línia de telèfon, totes les portes de pis, i
tots els elements i treballs necesàris per al seu correcte i complet funcionament. Tot complint
la reglamentació vigent, provat, en funcionament i legalitzat.

29.694,09 €

(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-16 F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20cm, incloent
la càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG
nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon
d'abocament. Inclòs la part proporcional d'enderroc de guals i parts de pavimentació de
materials diferents.

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 F219IA16 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20 cm, incloent la
part proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots
els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-18 F219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre
camió i transport a l'abocador dels productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-19 F21B2001 m Tall, desmuntatge i demolició de imposta o barrera de seguretat de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret
201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament.

19,71 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió i
transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993
de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament. Incloent la part
proporcional d'arranjament dels límits de la barana existent tallada

50,16 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-21 F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada en qualsevol tipus de terreny,
exceptuant roca massiva amb mitjans mecànics; incloent la part proporcional de piconat del
fons de l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a instal·lació autoritzada de gestió
de residus a qualsevol distància amb camió de 12 t dels productes resultants. Mesurat sobre
perfil.

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-22 F223FO01 u Instal·lació elèctrica per a enllumenat públic des del subquadre elèctric de l'ascensor. Tot
inclòs.

190,05 €

(CENT NORANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-23 F223SU44 m Execució completa de rasa de 60x150cm en vorera per a la col·locació de canalitzacions o
cables de serveis urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
reblert amb sorra per a recobrir completament la canalització amb 15cm de gruix,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

38,49 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 F223SU54 m Execució completa de rasa de 60x150cm en calçada per a la col·locació de canalitzacions o
cables de serveis urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
reblert amb formigó de 20 N / mm2 per a formar llosa de protecció 0, 60x0,25 m,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

42,23 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-25 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 F31EL41 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per a col.locació de canalitzacions o cables
de serveis urbans, incloent els següents treballs: enderroc de paviment, excavació,
subministrament i col.locació de 2 tubs de PE Ø125 mm homologats per companyia,
subministrament i col·locació de formigó Hm-15 fent un dau de 45x40cm, subministrament i
col.locació de cintes de senyalització, reblert amb grava-ciment GC25 piconat al 98% del PM,
i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. Tot supervisat per
companyia de serveis urbans corresponent. S'inclou la construcció completa del paviment de
80cm d'ample fet amb panot gris de 20x20x4, morter de 2-3cm i base de formigó Hm15 de 15
cm de gruix.

65,88 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-27 F713IA10 m2 Membrana antiarrels formada per una làmina de màstic bituminos tipus
POLITABER-GARDEN/COMBI (o similar) i una làmina geotèxtil de 250 gr/m2. Col·locat en
rasa incloent la part proporcional de cavalcaments i pèrdues per talls.

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 F965IA20 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten d'un cm de gruix i 20cm d'alçada, el
preu inclou l'excavació necessària, subministrament i col.locació de formigó, armadures,
placa metàl·lica corten, el remat amb rodó metàl·llic Ø20mm o amb plec de la planxa, així
com tots els elements i treballs necessaris per a una correcta i completa execució de la unitat
d'obra.

51,18 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-29 F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat. Subministrament i col.locació de
formigó HA-25, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, i acabat amb
helicòpter o raspallat segons indiqui la direcció facultativa. El preu inclou totes les operacions
d'estesa, curat, vibrat, etc, així com la part proporcional d'encofrat dels límits i la part
proporcional de formació de junts de retracció segons plànols incloent el tall i el segellat amb
el material que s'indica al plec de condicions. S'inclou també les operacions d'acabat raspallat
o amb i helicòpter per a deixar la textura prevista als plànols.

74,57 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 F9GCIA43 m2 Acabat de formigó imprès de textura i color a escollir per la direcció facultativa incloent.
Subministrament i col·locació de enduridor de formigó de 5 a 6 kg/m2, additiu en el formigó
de més de 600gr/m3, execució de dues capes de resina acrílica i totes les operacions i
materials auxiliars necessàries per a deixar completa i correctament acabada la unitat d'obra.

16,81 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 F9GSAIM1 m2 Asfalt imprès amb definició de bandes rugoses per a invidents, incloent la part proporcional
de execució del motlle i la implantació de maquinària en obra, per a superfícies inferiors a 25
m²

172,36 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 F9H3105A m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodament BBTM, 5A
PMB 45 / 80-60 (BM-3b) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i àrid granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix. Inclou reg d'adherència o d'imprimació previ
segons correspongui. Inclou la part proporcional de trasllat d'equips i maquinària.

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 F9S1IA09 m3 Subministrament i estesa de sauló garbellat en tongades de 30 centímetres per a jardineria,
sense compactar.

21,32 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-34 FB12ZT81 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge, muntants, coronament
i proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada per: 1) Muntants i travessers de tub rodó
massís d'acer d.25 mm, col.locats soldats entre ells i a platina d'ancoratge a separacions i
alçades variables, segons plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8 mm de gruix en forma
de L, amb un plec i 350 mm de desenvolupament màxim, col.locada amb fixació quimica
d'acer inoxidable amb cargols antivandàlics. 3) Perfil continu de coronament de la barana de
4 mm de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm de desenvolupament màxim, amb
perforacions avallanades per a fixació, col.locat sobre banda d'estanqueitat de neopre, amb
cargols rosca planxa d'acer inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), referència XTN-BEC de BEC o equivalent, amb cable trenat de 3 mm de
diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb casquets d'acer inoxidable, fixat i tensat
perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm, amb cable de 3 mm i pinces d'acer
inoxidable. De 100 a 105 cm d'alçària. Incloent-hi base d'assentament de la platina continua
d'ancoratge amb moter de baixa retracció, fixacions i tot el necessari per a deixar la unitat
acabada. Tot segons plànols de projecte.

199,59 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-35 FBA31110 m2 Pintat de paviment de qualsevol tipus amb pintura de tres components, antilliscant amb gra
de sorra, amb màquina d'accionament manual. Tot executat segons normativa i criteris dels
serveis tècnics de l'administració competent

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 FD700010 m3 Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a reblert de rases i pous incloent la
compactació manual al 95% del Próctor Modificat.

25,94 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 FD71IA07 m Subministrament i col·locació de tub de PE Ø125mm de paret estructurada classe SN8 en
rasa incloent la part proporcional de junts elàstics, colzes, peces especials de connexió,
canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a executar correctament les
connexions.

16,34 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a
terra, incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

21,98 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 FHN3NOLS u LEVANTE SMALL. Subministrament i instal·lació de lluminària equivalent a LEVANTE
SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65. Inclou el subministrament i col·locació de tots els
materials, connexionat complet, prova de funcionament i legalització.

279,65 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 FHN3NOSL m STRIP LED. Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal equivalent a STRIP LED
de NOVALUX de 14,4 w / m i IP65 resinada en silicona flexible i subministrada en bobina de
5 metres i col·locada en perfil estanc a escollir. Inclou el subministrament i col·locació de tots
els materials, connexionat complet, prova de funcionament i legalització.

82,70 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-43 FOEAIA14 u Execució completa d'armari ZCS + CGP per a escomesa elèctrica d'un abonat incloent el
subministrament i col·locació dels següents elements: Armari de formigó prefabricat de
dimensions vistes 800x345x1750 mm; passa-tubs Ø160mm i portes normalitzades per
companyia elèctrica, peanyes de formigó i execució completa de la fonamentació. El preu
inclou tots els treballs d'obra civil, incloent les operacions d'enderroc i moviments de terres
auxiliars així com el transport a abocador autoritzat de tots els productes de rebuig inclòs
cànon d'abocament i elements auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de
tots els elements descrits. Tot homologat per companyia elèctrica.

995,11 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-44 FOEAIA18 u Caixes i aparellatge per a una escomesa elèctrica de fins a 15 kW. Execució completa
d'instal·lació elèctrica per a escomesa elèctrica d'edifici de fins a 15 kw de potència incloent
el subministrament i col.locació dels següents elements: Cablejat addicional per a
connexions, una caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa general de protecció CGP de
400 A, ponts de cablejat entre entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els treballs de connexió
i elements necessaris per a la correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot homologat
per companyia elèctrica de la zona, col·locat, provat i legalitzat.

565,41 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-45 FR226545 m2 Subsolat de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball de 1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12%

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-46 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribratge amb malla de 15 mm, amb% mo sms superior al 5%,
aquestes amb mitjans mecànics i manuals, a granel. Inclou l'arada previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el farciment dels forats de plantació. Mesurat
sobre perfil acabat.

32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de
poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm.

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 T3E0IA25 m2 Execució de ferm asfàltic tipus «Xarxa Primària» de Barcelona (de 20/22/6/5/3), amb
subbasse granular, base de formigó Hm20, mescla bituminosa en calent AC 22 BASE 60/70
G (abans G-20), mescla bituminosa en calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12) i mescla
bituminosa en calent BBTM 11AF amb betum modificat BM3C (abans F-10).

41,99 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 YAAEIA55 pa Abonament íntegre per legalització instal·lació elèctrica corresponent escomesa elèctrica per
a ascensor d'ús públic. Inclou la documentació de la legalització de l'ascensor i la redacció de
tots els estudis i projectes necessaris, abonament de taxes, visats,...., i la gestió i
complimentació de tots els tràmits fins a l'obtenció de les corresponents aprovacions per part
de les entitats competents.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)
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P-1 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

98,25 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 76,03200 €

Altres conceptes 22,21800 €

P-2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00592 €

Altres conceptes 1,15408 €

P-3 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 19,23 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,08250 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,97944 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,57400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20113 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10710 €

Altres conceptes 15,28583 €

P-4 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,93 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,24750 €

Altres conceptes 4,68250 €

P-5 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tub estructural, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,77 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,02000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-6 E45918B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

102,14 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 71,68350 €

Altres conceptes 30,45650 €

P-7 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

26,54 €

B4LM1A20 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas 18,66600 €

Altres conceptes 7,87400 €

P-8 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures,
en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura o amb
cargoleria inox.

4,96 €

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils con 4,17000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-9 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm amb cargol, volandera i femella 16,35 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 20 mm i fins a 25 cm de llarg, amb cargol, volandera i femella 9,90000 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-10 E54710B0 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm
d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu recta i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782,
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm
i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una

107,36 €
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massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense
armadura amb autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 2,703 m2.K/W, feltre de llana mineral de roca
de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft, incloent elements auxiliars i de
fixació, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la p.p. de remats i perfils de remats.

B7C9YEM0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 k 18,57450 €

B7C91G10 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft 3,57000 €

B71620NM m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb a 4,49900 €

B0CZ85A0 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada d'alumini anoditzat de 65 mm d'alç 3,89000 €

B0CJ9CBA m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 45,27780 €

B0CH85F0 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 3 12,08700 €

Altres conceptes 19,46170 €

P-11 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

22,59 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,62500 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 17,63736 €

P-12 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,91 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 5,31583 €

Altres conceptes 3,59417 €

P-13 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Incloent subministrament i col·locació de vinil protector col·locat des del primer dia.

73,88 €

BC151D02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 8+8mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B 62,05000 €

Altres conceptes 11,83000 €

P-14 ED5150ZM u Execució de deguàs amb bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de
costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) i canonada de PE Ø125 mm

74,69 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,86430 €

BD5150ZM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertica 49,97000 €

BFB51001 m Tub estructurat de polietilè de Ø125mm classe SN8 6,92000 €

Altres conceptes 16,93570 €

P-15 EL2DE4A2 u Instal·lació d'ascensor elèctric «tot inclòs». Subministrament i instal·lació d'ascensor sense
cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega
màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques. 2 embarcaments a 180º.
Obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997, i alçades de polsadors,
mides portes, etc. segons Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
S'inclou: (1) tota la instal·lació electromecànica (cabina, portes, motors, mecanismes,....); (2)
tota la instal·lació elèctrica (subquadre, cablejat, connexions, ......) des de la CGP; (3) tota la
instal·lació d'enllumenat pròpia de l'ascensor (cabina, emergència, rosari de llums,...); (4) tota
la instal·lació de control i comandament; (5) els elements d'estructura auxiliar necessaris
(bigues, ganxos,....); (6) legalització completa; i (7) manteniment durant 1 any; i garantia
durant 3 anys.
L'ascensor tindrà les següents característiques tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense reductor), amb parets interior de vidre 8+8

29.694,09 €
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terra acabat amb xapa damer d'alumini, sostre tipus Elipsis amb acer inoxidable setinat. Kit
de bateria d'emergència, amb polsadors a totes les plantes que indiquen el sentit del viatge,
pany i clau per trucada prioritària situada a la planta de la cabina, adequada per a la seva
utilització per minusvàlids.
- Portes d'embarcament-desembarcament transparents amb parets interior de vidre 8+8.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de persones a tota l’alçada (no només a la
part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics (llumeneres, botoneres, etc.)
- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i sordes, visuals (Botoneres en BRAILE) i
sonores (Gong sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir horaris de funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de cabina on no hi ha porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector
Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions. Incloent-hi el quadre de comandament
situat a la planta de la cabina, maquinària, telèfon i línia de telèfon, totes les portes de pis, i
tots els elements i treballs necesàris per al seu correcte i complet funcionament. Tot complint
la reglamentació vigent, provat, en funcionament i legalitzat.

BL3M24A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit 2.024,49000 €

BL31E4A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i cor 19.993,55000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 183,60000 €

Altres conceptes 7.492,45000 €

P-16 F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20cm, incloent
la càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG
nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon
d'abocament. Inclòs la part proporcional d'enderroc de guals i parts de pavimentació de
materials diferents.

5,53 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 2,19200 €

Altres conceptes 3,33800 €

P-17 F219IA16 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 20 cm, incloent la
part proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots
els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

7,19 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 2,19200 €

Altres conceptes 4,99800 €

P-18 F219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre
camió i transport a l'abocador dels productes resultants. Inclòs cànon d'abocament.

1,01 €

B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus in 0,13152 €

Altres conceptes 0,87848 €

P-19 F21B2001 m Tall, desmuntatge i demolició de imposta o barrera de seguretat de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret
201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament.

19,71 €

Altres conceptes 19,71000 €

P-20 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió i
transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993
de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon d'abocament. Incloent la part
proporcional d'arranjament dels límits de la barana existent tallada

50,16 €

Altres conceptes 50,16000 €

P-21 F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada en qualsevol tipus de terreny,
exceptuant roca massiva amb mitjans mecànics; incloent la part proporcional de piconat del
fons de l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a instal·lació autoritzada de gestió
de residus a qualsevol distància amb camió de 12 t dels productes resultants. Mesurat sobre
perfil.

6,19 €
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Altres conceptes 6,19000 €

P-22 F223FO01 u Instal·lació elèctrica per a enllumenat públic des del subquadre elèctric de l'ascensor. Tot
inclòs.

190,05 €

B0A60021 u Tac de fixació per a grapa HILTI o equivalent 1,24000 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,54000 €

FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons 92,16210 €

FO15IA10 u Caixa de derivació per a façana. Subministrament i instal·lació de caixa de derivació e 55,88800 €

FG31IA02 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x2.5 mm2 tipus RVFV-0.6/1 KV sego 27,71600 €

Altres conceptes 12,50390 €

P-23 F223SU44 m Execució completa de rasa de 60x150cm en vorera per a la col·locació de canalitzacions o
cables de serveis urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
reblert amb sorra per a recobrir completament la canalització amb 15cm de gruix,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

38,49 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 7,27420 €

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim 0,02000 €

Altres conceptes 31,19580 €

P-24 F223SU54 m Execució completa de rasa de 60x150cm en calçada per a la col·locació de canalitzacions o
cables de serveis urbans, incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
reblert amb formigó de 20 N / mm2 per a formar llosa de protecció 0, 60x0,25 m,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

42,23 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 9,60000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,37620 €

BITPP005 ml Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim 0,02000 €

Altres conceptes 31,23380 €

P-25 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,94 €

BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 4,89000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-26 F31EL41 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per a col.locació de canalitzacions o cables
de serveis urbans, incloent els següents treballs: enderroc de paviment, excavació,
subministrament i col.locació de 2 tubs de PE Ø125 mm homologats per companyia,
subministrament i col·locació de formigó Hm-15 fent un dau de 45x40cm, subministrament i
col.locació de cintes de senyalització, reblert amb grava-ciment GC25 piconat al 98% del PM,
i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. Tot supervisat per
companyia de serveis urbans corresponent. S'inclou la construcció completa del paviment de
80cm d'ample fet amb panot gris de 20x20x4, morter de 2-3cm i base de formigó Hm15 de 15
cm de gruix.

65,88 €

Altres conceptes 65,88000 €

P-27 F713IA10 m2 Membrana antiarrels formada per una làmina de màstic bituminos tipus
POLITABER-GARDEN/COMBI (o similar) i una làmina geotèxtil de 250 gr/m2. Col·locat en
rasa incloent la part proporcional de cavalcaments i pèrdues per talls.

18,36 €

B711IA20 m2 Lamina de betum asfàltic amb tractament antiarrels del tipus POLITABER-GARDEN/C 10,65000 €

B7B11M00 m2 Geotèxtil fet amb separadora amb un pes de 250 g/m2 1,35000 €
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Altres conceptes 6,36000 €

P-28 F965IA20 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten d'un cm de gruix i 20cm d'alçada, el
preu inclou l'excavació necessària, subministrament i col.locació de formigó, armadures,
placa metàl·lica corten, el remat amb rodó metàl·llic Ø20mm o amb plec de la planxa, així
com tots els elements i treballs necessaris per a una correcta i completa execució de la unitat
d'obra.

51,18 €

B0AKIA15 kg Acer cor-ten sorrejat per a peces rectes 35,95300 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,02272 €

B064500D m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, a 2,30400 €

Altres conceptes 12,90028 €

P-29 F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat. Subministrament i col.locació de
formigó HA-25, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, i acabat amb
helicòpter o raspallat segons indiqui la direcció facultativa. El preu inclou totes les operacions
d'estesa, curat, vibrat, etc, així com la part proporcional d'encofrat dels límits i la part
proporcional de formació de junts de retracció segons plànols incloent el tall i el segellat amb
el material que s'indica al plec de condicions. S'inclou també les operacions d'acabat raspallat
o amb i helicòpter per a deixar la textura prevista als plànols.

74,57 €

B060U390 m3 Formigó HM-25, inclòs transport a l'obra 68,00000 €

Altres conceptes 6,57000 €

P-30 F9GCIA43 m2 Acabat de formigó imprès de textura i color a escollir per la direcció facultativa incloent.
Subministrament i col·locació de enduridor de formigó de 5 a 6 kg/m2, additiu en el formigó
de més de 600gr/m3, execució de dues capes de resina acrílica i totes les operacions i
materials auxiliars necessàries per a deixar completa i correctament acabada la unitat d'obra.

16,81 €

B072IA30 kg Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per prevenir fissures per retracció en s 2,32800 €

B072IA20 kg Morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès color blanc, compost de ciment, sor 2,88000 €

B095IA10 kg Resina impermeabilitzant, aplicada per la cura i segellament de paviments continus de 1,05000 €

B081UIA21 kg Additiu per a formigó imprès 0,15000 €

B081UIA20 kg Enduridor per a formigó imprès 5,94000 €

Altres conceptes 4,46200 €

P-31 F9GSAIM1 m2 Asfalt imprès amb definició de bandes rugoses per a invidents, incloent la part proporcional
de execució del motlle i la implantació de maquinària en obra, per a superfícies inferiors a 25
m²

172,36 €

Altres conceptes 172,36000 €

P-32 F9H3105A m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodament BBTM, 5A
PMB 45 / 80-60 (BM-3b) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i àrid granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix. Inclou reg d'adherència o d'imprimació previ
segons correspongui. Inclou la part proporcional de trasllat d'equips i maquinària.

4,47 €

B9H3B05A t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodament BBTM, 5A PMB 45 4,25400 €

Altres conceptes 0,21600 €

P-33 F9S1IA09 m3 Subministrament i estesa de sauló garbellat en tongades de 30 centímetres per a jardineria,
sense compactar.

21,32 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 18,00000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-34 FB12ZT81 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge, muntants, coronament
i proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada per: 1) Muntants i travessers de tub rodó
massís d'acer d.25 mm, col.locats soldats entre ells i a platina d'ancoratge a separacions i
alçades variables, segons plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8 mm de gruix en forma
de L, amb un plec i 350 mm de desenvolupament màxim, col.locada amb fixació quimica
d'acer inoxidable amb cargols antivandàlics. 3) Perfil continu de coronament de la barana de
4 mm de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm de desenvolupament màxim, amb
perforacions avallanades per a fixació, col.locat sobre banda d'estanqueitat de neopre, amb

199,59 €
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cargols rosca planxa d'acer inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), referència XTN-BEC de BEC o equivalent, amb cable trenat de 3 mm de
diametre, teixit en rombs de 40x69 mm, amb casquets d'acer inoxidable, fixat i tensat
perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm, amb cable de 3 mm i pinces d'acer
inoxidable. De 100 a 105 cm d'alçària. Incloent-hi base d'assentament de la platina continua
d'ancoratge amb moter de baixa retracció, fixacions i tot el necessari per a deixar la unitat
acabada. Tot segons plànols de projecte.

B0716000 kg Morter expansiu 12,50000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 24,56000 €

BB12ZT08 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge, muntants, coro 140,20000 €

Altres conceptes 22,33000 €

P-35 FBA31110 m2 Pintat de paviment de qualsevol tipus amb pintura de tres components, antilliscant amb gra
de sorra, amb màquina d'accionament manual. Tot executat segons normativa i criteris dels
serveis tècnics de l'administració competent

8,89 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb triple component, antilliscant, 4,75000 €

BBM1M000 kg Gra de sorra per a pintura de paviments 0,80250 €

Altres conceptes 3,33750 €

P-36 FD700010 m3 Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a reblert de rases i pous incloent la
compactació manual al 95% del Próctor Modificat.

25,94 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,58000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-37 FD71IA07 m Subministrament i col·locació de tub de PE Ø125mm de paret estructurada classe SN8 en
rasa incloent la part proporcional de junts elàstics, colzes, peces especials de connexió,
canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a executar correctament les
connexions.

16,34 €

BFB51001 m Tub estructurat de polietilè de Ø125mm classe SN8 6,92000 €

Altres conceptes 9,42000 €

P-38 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

3,96 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-39 FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a
terra, incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,26 €

BG31CP35 m Cable de coure protegit de 35 mm2 4,00000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

21,98 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,78000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 1,29000 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-41 FHN3NOLS u LEVANTE SMALL. Subministrament i instal·lació de lluminària equivalent a LEVANTE
SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65. Inclou el subministrament i col·locació de tots els
materials, connexionat complet, prova de funcionament i legalització.

279,65 €
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BHN3NOLS u LEVANTE SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65 254,00000 €

Altres conceptes 25,65000 €

P-42 FHN3NOSL m STRIP LED. Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal equivalent a STRIP LED
de NOVALUX de 14,4 w / m i IP65 resinada en silicona flexible i subministrada en bobina de
5 metres i col·locada en perfil estanc a escollir. Inclou el subministrament i col·locació de tots
els materials, connexionat complet, prova de funcionament i legalització.

82,70 €

BHN3PHS1 u luminària longitudinal equivalent a STRIP LED de 14,4 w / m i IP65 resinada en silicon 59,00000 €

Altres conceptes 23,70000 €

P-43 FOEAIA14 u Execució completa d'armari ZCS + CGP per a escomesa elèctrica d'un abonat incloent el
subministrament i col·locació dels següents elements: Armari de formigó prefabricat de
dimensions vistes 800x345x1750 mm; passa-tubs Ø160mm i portes normalitzades per
companyia elèctrica, peanyes de formigó i execució completa de la fonamentació. El preu
inclou tots els treballs d'obra civil, incloent les operacions d'enderroc i moviments de terres
auxiliars així com el transport a abocador autoritzat de tots els productes de rebuig inclòs
cànon d'abocament i elements auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de
tots els elements descrits. Tot homologat per companyia elèctrica.

995,11 €

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 29,93000 €

BG9IA04 ut Armari prefabricat de 2400x800x335 de mides exteriors per allotjar CS i CGP o equip 835,00000 €

Altres conceptes 130,18000 €

P-44 FOEAIA18 u Caixes i aparellatge per a una escomesa elèctrica de fins a 15 kW. Execució completa
d'instal·lació elèctrica per a escomesa elèctrica d'edifici de fins a 15 kw de potència incloent
el subministrament i col.locació dels següents elements: Cablejat addicional per a
connexions, una caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa general de protecció CGP de
400 A, ponts de cablejat entre entrada, CGP i CS. El preu inclou tots els treballs de connexió
i elements necessaris per a la correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot homologat
per companyia elèctrica de la zona, col·locat, provat i legalitzat.

565,41 €

BG110010 u Caixa general de protecció CGP de 400 A segons esquema UNESA 9, composta per e 157,00000 €

BG39A424 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 63,12000 €

BG110080 u Caixa de seccionament de línies subterrànies amb bases NH-2 de 400 A composta per 240,50000 €

Altres conceptes 104,79000 €

P-45 FR226545 m2 Subsolat de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball de 1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12%

0,16 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-46 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribratge amb malla de 15 mm, amb% mo sms superior al 5%,
aquestes amb mitjans mecànics i manuals, a granel. Inclou l'arada previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el farciment dels forats de plantació. Mesurat
sobre perfil acabat.

32,61 €

BR3PAM01 m3 Sustrato para vegetación de textura arenosa o franca-arenosa, adobado, cribado con 21,92400 €

Altres conceptes 10,68600 €

P-47 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de
poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm.

0,53 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,03680 €

Altres conceptes 0,49320 €

P-48 T3E0IA25 m2 Execució de ferm asfàltic tipus «Xarxa Primària» de Barcelona (de 20/22/6/5/3), amb
subbasse granular, base de formigó Hm20, mescla bituminosa en calent AC 22 BASE 60/70
G (abans G-20), mescla bituminosa en calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12) i mescla
bituminosa en calent BBTM 11AF amb betum modificat BM3C (abans F-10).

41,99 €

Altres conceptes 41,99000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 8

P-49 YAAEIA55 pa Abonament íntegre per legalització instal·lació elèctrica corresponent escomesa elèctrica per
a ascensor d'ús públic. Inclou la documentació de la legalització de l'ascensor i la redacció de
tots els estudis i projectes necessaris, abonament de taxes, visats,...., i la gestió i
complimentació de tots els tràmits fins a l'obtenció de les corresponents aprovacions per part
de les entitats competents.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €
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Obra 01 Pressupost Ascensor RELLINARS - v4

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega
mecànica o manual sobre camió i transport a l'abocador dels productes
resultants. Inclòs cànon d'abocament. (P - 18)

1,01 387,000 390,87

2 F219IA16 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat
de 20 cm, incloent la part proporcional de pretall amb disc i la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament. (P - 17)

7,19 10,500 75,50

3 F219IA05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus fins a una
profunditat de 20cm, incloent la càrrega sobre camió i transport a
l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i
llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants. Inclòs cànon
d'abocament. Inclòs la part proporcional d'enderroc de guals i parts de
pavimentació de materials diferents. (P - 16)

5,53 48,271 266,94

4 F222IA05 m3 Excavació de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada en qualsevol tipus
de terreny, exceptuant roca massiva amb mitjans mecànics; incloent la
part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el
camió i el transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus a
qualsevol distància amb camió de 12 t dels productes resultants.
Mesurat sobre perfil. (P - 21)

6,19 17,151 106,16

5 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 25)

4,94 17,151 84,73

6 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega sobre camió i transport a l'abocador autoritzat (segons decret
201/1994, DOG nº1931 de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els
productes resultants. Inclòs cànon d'abocament. Incloent la part
proporcional d'arranjament dels límits de la barana existent tallada (P -
20)

50,16 3,000 150,48

7 F21B2001 m Tall, desmuntatge i demolició de imposta o barrera de seguretat de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió i
transport a l'abocador autoritzat (segons decret 201/1994, DOG nº1931
de 8/8/94 i llei 6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclòs cànon d'abocament. (P - 19)

19,71 3,000 59,13

8 FD700010 m3 Sorra. Subministrament i col.locació de sorra per a reblert de rases i
pous incloent la compactació manual al 95% del Próctor Modificat. (P -
36)

25,94 4,472 116,00

TOTAL Capítol 01.01 1.249,81

Obra 01 Pressupost Ascensor RELLINARS - v4

Capítol 02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 12)

8,91 9,271 82,60

2 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 4)

10,93 9,271 101,33

3 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 1)

98,25 6,738 662,01

EUR
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4 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 3) 19,23 25,198 484,56

5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,16 947,181 1.098,73

6 E4LM1A20 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4
(P - 7)

26,54 6,498 172,46

7 E45918B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 6)

102,14 1,235 126,14

8 ED5150ZM u Execució de deguàs amb bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre,
amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) i canonada de PE Ø125 mm (P - 14)

74,69 1,000 74,69

9 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2
per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 38)

3,96 21,960 86,96

10 FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35
mm2 per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 39)

4,26 9,000 38,34

11 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la
soldadura aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els
materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part
proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta. (P - 40)

21,98 6,000 131,88

TOTAL Capítol 01.02 3.059,70
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Capítol 03 ESTRUCTURES METAL·LIQUES

1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, tub estructural, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura (P - 5)

1,77 6.669,835 11.805,61

2 E894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 11)

22,59 99,697 2.252,16

3 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 9)

16,35 8,000 130,80

TOTAL Capítol 01.03 14.188,57
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Capítol 04 TANCAMENTS I ENVIDRIAMENTS

1 E54710B0 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm
d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu recta i acabat
amb relleu, segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i
17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de
betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 100 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=

107,36 6,476 695,26

EUR
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2,703 m2.K/W, feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120
mm de gruix amb paper kraft, incloent elements auxiliars i de fixació,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la p.p. de remats i perfils
de remats. (P - 10)

2 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Incloent
subministrament i col·locació de vinil protector col·locat des del primer
dia. (P - 13)

73,88 175,522 12.967,57

3 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI
316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller i col·locat a l'obra amb soldadura o amb cargoleria inox. (P - 8)

4,96 1.105,962 5.485,57

TOTAL Capítol 01.04 19.148,40
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Capítol 05 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR

1 EL2DE4A2 u Instal·lació d'ascensor elèctric «tot inclòs». Subministrament i
instal·lació d'ascensor sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana
de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques. 2 embarcaments a 180º. Obertura lateral de 2 fulles de
vidre 8+8 de 1000x2000, portes d'accés automàtiques d'obertura
lateral de 2 fulles de vidre 8+8 de 1000x2000, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997, i alçades de polsadors, mides portes, etc. segons Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero.
S'inclou: (1) tota la instal·lació electromecànica (cabina, portes,
motors, mecanismes,....); (2) tota la instal·lació elèctrica (subquadre,
cablejat, connexions, ......) des de la CGP; (3) tota la instal·lació
d'enllumenat pròpia de l'ascensor (cabina, emergència, rosari de
llums,...); (4) tota la instal·lació de control i comandament; (5) els
elements d'estructura auxiliar necessaris (bigues, ganxos,....); (6)
legalització completa; i (7) manteniment durant 1 any; i garantia durant
3 anys.
L'ascensor tindrà les següents característiques tècniques:
- Cabina transparent amb doble velocitat (sense reductor), amb parets
interior de vidre 8+8 terra acabat amb xapa damer d'alumini, sostre
tipus Elipsis amb acer inoxidable setinat. Kit de bateria d'emergència,
amb polsadors a totes les plantes que indiquen el sentit del viatge,
pany i clau per trucada prioritària situada a la planta de la cabina,
adequada per a la seva utilització per minusvàlids.
- Portes d'embarcament-desembarcament transparents amb parets
interior de vidre 8+8.
Les portes han de tenir un sensor de detecció de persones a tota
l’alçada (no només a la part baixa)
Obertura lliure de porta d’1m (per al compliment d’accessibilitat)
- Tots els elements han de ser antivandàlics (llumeneres, botoneres,
etc.)
- Sistema de missatge d’avís per persones cegues i sordes, visuals
(Botoneres en BRAILE) i sonores (Gong sintetitzador en Català)
- Dispositiu sonor i visual d’avís de planta (pantalla amb LED)
- Ha de tenir un rellotge horari que permeti establir horaris de
funcionament
- Cap mirall, i passamans a les dues bandes de cabina on no hi ha
porta
- La xarxa telèfonica ha de ser per sistema mòbil, no amb línia fixa
- Tot els vidres han d'incorporar un vinil protector
Tot acabat i instal.lat segons plec de prescripcions. Incloent-hi el
quadre de comandament situat a la planta de la cabina, maquinària,
telèfon i línia de telèfon, totes les portes de pis, i tots els elements i

29.694,09 1,000 29.694,09

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA,
A LA CRUÏLLA DE LA RONDA PONENT I LA CARRETERA DE RELLINARS
Abril 2017
Versió v4

PRESSUPOST Pàg.: 4

treballs necesàris per al seu correcte i complet funcionament. Tot
complint la reglamentació vigent, provat, en funcionament i legalitzat.
(P - 15)

TOTAL Capítol 01.05 29.694,09
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Capítol 06 INTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FOEAIA14 u Execució completa d'armari ZCS + CGP per a escomesa elèctrica d'un
abonat incloent el subministrament i col·locació dels següents
elements: Armari de formigó prefabricat de dimensions vistes
800x345x1750 mm; passa-tubs Ø160mm i portes normalitzades per
companyia elèctrica, peanyes de formigó i execució completa de la
fonamentació. El preu inclou tots els treballs d'obra civil, incloent les
operacions d'enderroc i moviments de terres auxiliars així com el
transport a abocador autoritzat de tots els productes de rebuig inclòs
cànon d'abocament i elements auxiliars necessaris per a la correcta i
completa execució de tots els elements descrits. Tot homologat per
companyia elèctrica. (P - 43)

995,11 1,000 995,11

2 FOEAIA18 u Caixes i aparellatge per a una escomesa elèctrica de fins a 15 kW.
Execució completa d'instal·lació elèctrica per a escomesa elèctrica
d'edifici de fins a 15 kw de potència incloent el subministrament i
col.locació dels següents elements: Cablejat addicional per a
connexions, una caixa de seccionament CS de 400 A, una caixa
general de protecció CGP de 400 A, ponts de cablejat entre entrada,
CGP i CS. El preu inclou tots els treballs de connexió i elements
necessaris per a la correcta i completa execucio de la unitat d'obra. Tot
homologat per companyia elèctrica de la zona, col·locat, provat i
legalitzat. (P - 44)

565,41 1,000 565,41

3 YAAEIA55 pa Abonament íntegre per legalització instal·lació elèctrica corresponent
escomesa elèctrica per a ascensor d'ús públic. Inclou la documentació
de la legalització de l'ascensor i la redacció de tots els estudis i
projectes necessaris, abonament de taxes, visats,...., i la gestió i
complimentació de tots els tràmits fins a l'obtenció de les
corresponents aprovacions per part de les entitats competents. (P - 49)

1.200,00 1,000 1.200,00

4 F31EL41 m Execució completa de rasa de 45x85cm en vorera per a col.locació de
canalitzacions o cables de serveis urbans, incloent els següents
treballs: enderroc de paviment, excavació, subministrament i
col.locació de 2 tubs de PE Ø125 mm homologats per companyia,
subministrament i col·locació de formigó Hm-15 fent un dau de
45x40cm, subministrament i col.locació de cintes de senyalització,
reblert amb grava-ciment GC25 piconat al 98% del PM, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. Tot supervisat
per companyia de serveis urbans corresponent. S'inclou la construcció
completa del paviment de 80cm d'ample fet amb panot gris de
20x20x4, morter de 2-3cm i base de formigó Hm15 de 15 cm de gruix.
(P - 26)

65,88 6,000 395,28

TOTAL Capítol 01.06 3.155,80
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Capítol 07 ACABATS

1 FB12ZT81 m Barana d'acer galvanitzat, tipus T08 amb platina continua d'ancoratge,
muntants, coronament i proteccions de teixit d'acer inoxidable, formada
per: 1) Muntants i travessers de tub rodó massís d'acer d.25 mm,
col.locats soldats entre ells i a platina d'ancoratge a separacions i
alçades variables, segons plànols. 2) Platina continua d'ancoratge de 8
mm de gruix en forma de L, amb un plec i 350 mm de

199,59 5,400 1.077,79

EUR
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desenvolupament màxim, col.locada amb fixació quimica d'acer
inoxidable amb cargols antivandàlics. 3) Perfil continu de coronament
de la barana de 4 mm de gruix en forma de U, amb dos plecs i 400 mm
de desenvolupament màxim, amb perforacions avallanades per a
fixació, col.locat sobre banda d'estanqueitat de neopre, amb cargols
rosca planxa d'acer inoxidable, antivandàlics. 4) Teixit flexible d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), referència XTN-BEC de BEC o
equivalent, amb cable trenat de 3 mm de diametre, teixit en rombs de
40x69 mm, amb casquets d'acer inoxidable, fixat i tensat
perimetralment a tub de rodó massís d'acer d.25 mm, amb cable de 3
mm i pinces d'acer inoxidable. De 100 a 105 cm d'alçària. Incloent-hi
base d'assentament de la platina continua d'ancoratge amb moter de
baixa retracció, fixacions i tot el necessari per a deixar la unitat
acabada. Tot segons plànols de projecte. (P - 34)

2 FHN3NOSL m STRIP LED. Subministrament i instal·lació de lluminària longitudinal
equivalent a STRIP LED de NOVALUX de 14,4 w / m i IP65 resinada
en silicona flexible i subministrada en bobina de 5 metres i col·locada
en perfil estanc a escollir. Inclou el subministrament i col·locació de
tots els materials, connexionat complet, prova de funcionament i
legalització. (P - 42)

82,70 5,400 446,58

3 FHN3NOLS u LEVANTE SMALL. Subministrament i instal·lació de lluminària
equivalent a LEVANTE SMALL de 16 Led, 30 w, 3000K i IP65. Inclou
el subministrament i col·locació de tots els materials, connexionat
complet, prova de funcionament i legalització. (P - 41)

279,65 1,000 279,65

4 F223FO01 u Instal·lació elèctrica per a enllumenat públic des del subquadre elèctric
de l'ascensor. Tot inclòs. (P - 22)

190,05 1,000 190,05

TOTAL Capítol 01.07 1.994,07
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Capítol 08 URBANITZACIÓ

1 F965IA20 m Execució de vorada de xapa metàl·lica d'acer cor-ten d'un cm de gruix
i 20cm d'alçada, el preu inclou l'excavació necessària, subministrament
i col.locació de formigó, armadures, placa metàl·lica corten, el remat
amb rodó metàl·llic Ø20mm o amb plec de la planxa, així com tots els
elements i treballs necessaris per a una correcta i completa execució
de la unitat d'obra. (P - 28)

51,18 28,000 1.433,04

2 F9GAIA50 m3 Formigó HM-25 per a paviments raspallat o remolinat.
Subministrament i col.locació de formigó HA-25, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, i acabat amb helicòpter o
raspallat segons indiqui la direcció facultativa. El preu inclou totes les
operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, així com la part proporcional
d'encofrat dels límits i la part proporcional de formació de junts de
retracció segons plànols incloent el tall i el segellat amb el material que
s'indica al plec de condicions. S'inclou també les operacions d'acabat
raspallat o amb i helicòpter per a deixar la textura prevista als plànols.
(P - 29)

74,57 4,480 334,07

3 F9H3105A m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodament BBTM, 5A PMB 45 / 80-60 (BM-3b) amb betum modificat,
reciclat de mescla bituminosa i àrid granític, per a una capa de trànsit
de 3 cm de gruix. Inclou reg d'adherència o d'imprimació previ segons
correspongui. Inclou la part proporcional de trasllat d'equips i
maquinària. (P - 32)

4,47 129,000 576,63

4 F9GSAIM1 m2 Asfalt imprès amb definició de bandes rugoses per a invidents, incloent
la part proporcional de execució del motlle i la implantació de
maquinària en obra, per a superfícies inferiors a 25 m² (P - 31)

172,36 2,004 345,41

5 FD71IA07 m Subministrament i col·locació de tub de PE Ø125mm de paret
estructurada classe SN8 en rasa incloent la part proporcional de junts
elàstics, colzes, peces especials de connexió, canvis de diàmetre i
totes les operacions i materials auxliliars per a executar correctament
les connexions. (P - 37)

16,34 8,000 130,72

EUR
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6 F223SU44 m Execució completa de rasa de 60x150cm en vorera per a la col·locació
de canalitzacions o cables de serveis urbans, incloent els següents
treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb sorra per a
recobrir completament la canalització amb 15cm de gruix,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, farcit i piconat de la rasa al 95% del PM amb material
adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig. (P - 23)

38,49 4,000 153,96

7 F223SU54 m Execució completa de rasa de 60x150cm en calçada per a la
col·locació de canalitzacions o cables de serveis urbans, incloent els
següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, reblert amb
formigó de 20 N / mm2 per a formar llosa de protecció 0, 60x0,25 m,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, farcit i piconat de la rasa al 95% del PM amb material
adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig. (P - 24)

42,23 4,000 168,92

8 F9GCIA43 m2 Acabat de formigó imprès de textura i color a escollir per la direcció
facultativa incloent. Subministrament i col·locació de enduridor de
formigó de 5 a 6 kg/m2, additiu en el formigó de més de 600gr/m3,
execució de dues capes de resina acrílica i totes les operacions i
materials auxiliars necessàries per a deixar completa i correctament
acabada la unitat d'obra.  (P - 30)

16,81 6,498 109,23

9 FBA31110 m2 Pintat de paviment de qualsevol tipus amb pintura de tres components,
antilliscant amb gra de sorra, amb màquina d'accionament manual. Tot
executat segons normativa i criteris dels serveis tècnics de
l'administració competent (P - 35)

8,89 129,000 1.146,81

10 T3E0IA25 m2 Execució de ferm asfàltic tipus «Xarxa Primària» de Barcelona (de
20/22/6/5/3), amb subbasse granular, base de formigó Hm20, mescla
bituminosa en calent AC 22 BASE 60/70 G (abans G-20), mescla
bituminosa en calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12) i mescla
bituminosa en calent BBTM 11AF amb betum modificat BM3C (abans
F-10). (P - 48)

41,99 10,500 440,90

TOTAL Capítol 01.08 4.839,69
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Capítol 09 ENJARDINAMENT

1 F713IA10 m2 Membrana antiarrels formada per una làmina de màstic bituminos tipus
POLITABER-GARDEN/COMBI (o similar) i una làmina geotèxtil de
250 gr/m2. Col·locat en rasa incloent la part proporcional de
cavalcaments i pèrdues per talls.  (P - 27)

18,36 39,000 716,04

2 FR226545 m2 Subsolat de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip
subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m,
per a un pendent inferior al 12% (P - 45)

0,16 39,000 6,24

3 F9S1IA09 m3 Subministrament i estesa de sauló garbellat en tongades de 30
centímetres per a jardineria, sense compactar. (P - 33)

21,32 3,900 83,15

4 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribratge amb malla de 15 mm,
amb% mo sms superior al 5%, aquestes amb mitjans mecànics i
manuals, a granel. Inclou l'arada previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el farciment dels forats de plantació.
Mesurat sobre perfil acabat. (P - 46)

32,61 5,850 190,77

5 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes
triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de
qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i 10 cm. (P - 47)

0,53 39,000 20,67

TOTAL Capítol 01.09 1.016,87

EUR
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Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus en base a l'estudi
de Gestió de residus de la Memòria Ambiental.  (P - 0)

1.320,00 1,000 1.320,00

TOTAL Capítol 01.10 1.320,00

Obra 01 Pressupost Ascensor RELLINARS - v4

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

2.212,00 1,000 2.212,00

TOTAL Capítol 01.11 2.212,00

EUR



 

 
 

CAPÍTOL IV :  PRESSUPOST GENERAL 
 





01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1.249,81 € 1,53%
02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 3.059,70 € 3,74%
03  ESTRUCTURES METAL·LIQUES 14.188,57 € 17,33%
04  TANCAMENTS I ENVIDRIAMENTS 19.148,40 € 23,39%
05  INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 29.694,09 € 36,27%
06  INTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 3.155,80 € 3,85%
07  ACABATS 1.994,07 € 2,44%
08  URBANITZACIÓ 4.839,69 € 5,91%
09  ENJARDINAMENT 1.016,87 € 1,24%
10  GESTIÓ DE RESIDUS 1.320,00 € 1,61%
11  SEGURETAT I SALUT 2.212,00 € 2,70%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 81.879,00 € 100,00%
Despeses generals ( 13,00%) 10.644,27 €
Benefici industrial ( 6,00%) 4.912,74 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 97.436,01 €
IVA( 21,00%) 20.461,56 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 117.897,57 €

Abril de 2017

El/s autor/s del projecte

Anna Planas i Esquius
Arquitecta
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