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1. Antecedents 
- El municipi de Figueres disposa de diversos equipaments esportius municipals a la zona nord de la ciutat dins de l’àrea 
esportiva del castell. Un d'aquests equipaments és l'Estadi d’atletisme Albert Gurt. 
Es tracta d'una instal·lació amb una forament màxim de 200 persones, utilitzada per nombroses entitats esportives, 
escoles i instituts, atès que disposa d'una pista d'atletisme de 400 metres amb 6 carrers, d'un camp de futbol de 90x55m 
de gespa artificial i zones de salt de llargada, d'alçada, salt amb perxa i llançament de peses. 
Fruit del funcionament normal d'aquest equipament, i del pas del temps des de la seva construcció (any 1980), els 
accessos viaris a l'estadi s'han deteriorat notablement, tenint en compte el pendent existent, especialment a l'accés des 
de la vessant est.  
- El maig del 1999, es va procedir a la millora de les instal·lacions de l'estadi. En aquest projecte només es va 
contemplar la millora del paviment de les pistes, la substitució de la gespa natural per artificial i les instal·lacions. No es 
va dur a terme la millora de la urbanització exterior. 
-  L'any 2009 , es va portar a terme la urbanització d'un tram del carrer Glòria Compte pràcticament de manera paral·lela 
a l’obra de substitució de la gespa artificial instal·lada l’any 1999 per una nova superfície de majors prestacions, ja que 
l’anterior, estva molt deteriorada. 
-  L’any 2010 els arquitectes Batlle i Roig van redactar el projecte d’urbanització del complex esportiu municipal i pistes 
de tenis i pàdel, projecte d’estructura porticada i projecte de vestidors sota grada a l’estadi Albert Gurt.   
 
2.  Motivació del document a aprovar 
L'obra plantejada consisteix en l'arranjament d'uns 135 metres de llargada de la calçada d’accés a l’estadi Albert Gurt, 
des de la Pujada del Castell fins al mateix pla d’accés. Actualment, aquest vial no compleix amb les prestacions mínimes 
exigides per la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i tampoc s’adequa al projecte redactat l’any 2010. 
L’obra vol donar compliment a la normativa i a les previsions contemplades en el projecte redactat pels arquitectes Batlle 
i Roig l’any 2010 (MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge SLP) ja que aquest projecte marcava les directrius a seguir en tot 
aqeust àmbit en relació a les cotes d’acabat, tirades de paviments i instal·lacions generals. 
 
3. Situació urbanística 
Aquest vial no està qualificat com a tal en el planejament, si no que fa la funció d’accés dins de l’àrea esportiva del 
castell, qualificat amb la clau 6a (equipaments parc bosc castell) 
 
4.  Estat actual. 
Tal com es mostra a les imatges adjuntes a l’apartat 6 d’aquesta memòria, l’estat de l’asfalt és força deficient, igual que 
l’estat de la plataforma d’accés a les pistes de tenis (superfície acabada amb terra i sense un ferm regular). Tota 
aquesta superfície no disposa de servei de recollida de plujanes i aquest es produeix mitjançant cuneta a celobert a 
tocar el mur de contenció de l’estadi Albert Gurt, amb problemes de desbordament i afectació a les pistes en episodis de 
pluja forta. 
Aquest camí, a més, pel desnivell i irregularitats, no compleix amb la normativa vigent d’accessibilitat. 
 
5. Treballs contemplats en el projecte 
Instal·lacions 
Es preveu l’execució de l’escomesa de plujanes de l’estadi Albert Gurt així com la recollida d’aigües de pluja del propi 
vial. Aquestes instal·lacions es connectaran al nou pou de recollida que executarà l’empresa Fisersa per donar 
continuïtat a la instal·lació existent al carrer Glòria Compte. 
Es deixarà una previsió de coarrugats sota la rigola de 60cm per al futur enllumenat. 
Moviment de terres 
Hi ha un important moviment de terres per a poder guanyar la cota definitiva del vial prevista al projecte d’urbanització 
del complex esportiu municipal i pistes de teni i pàdel. Projecte d’estructura porticada, projecte de vestidors sota grada  
redactat pels arquitectes MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge, SLP el juny del 2010. 
Paviments 
Es preveu l’acabat asfàltic de la superfície confinat entre rigoles de formigó i amb pendent transversal del carrer cap al 
mur de contenció de l’estadi per provocar una bona recollida i evitar l’escorrentia del talús en casos de forta pluja. 
Els embornals estaran integrats a la rigola de formigó (en forma de V) 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Reportatge fotogràfic  
Vistes de les façanes i interiors de l’edifici on es vol actuar: 
 

                        
Vista de l’accés al vial des de la Pujada del Castell Vista del vial cap a l’estadi Albert Gurt 

                   
Vistes des de l’estadi cap a llevant  
 
7.  Desenvolupament de la proposta 
 
L’actuació es durà a terme durant un període de 4 setmanes, tenint en compte la gran quantitat de terres a aportar i la 
necessitat de procedir a una bona compactació del terreny per evitar futures escorrenties al talús. El calendari serà 
segons segueix: 
 
Setmanes 01 02 03 04 
Instal·lacions     
Mov. de terres     
Paviments     
 
8.  Import dels treballs 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte 
és de CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE euros AMB VINT-I-QUATRE cèntims (55.224,24 €). 
 
Figueres, a 5 d’abril de 2017 
Jordi Ricart Solé, arquitecte        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ANNEXES 

 





Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 196,80 98,40

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 196,80 t 98,40 m3

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 0,000 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

a
ci

ó 
i A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
  f

eb
re

r d
e 

20
11

. V
4 

  (
 F

on
t: 

G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
 )

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Estadi d'atletisme Albert Gurt
Figueres

si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Memòria valorada d'adequació dels accessos a l'estadi Albert Gurt

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 118,08
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 118,08

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 118,080,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

118,08
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 118,08

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació     

0,00 - -

- -

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

1063,78

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

3553,08 590,40

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit Perelada Pol Ind 5, Parat Puig d'en Guil, P. 32 E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

0,00 590,40 1.063,78

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.654,18

El volum dels residus és de : 218,45

El pressupost de la gestió de residus és de :



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-
-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 206,64 T
T 0,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 12,1 T 11 euros

Residus d'enderroc* T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

206,64

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Total construcció i enderroc (tones)

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Figueres

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

150,00

euros/T 133,10

PES TOTAL DELS RESIDUS 12

0,00euros/T

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,40

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

0,00

Total excavació (tones)
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PLEC de CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS i FACULTATIVES 
 
1.-Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 
 
1.1.-Objecte d’aquest Plec 
Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques generals i facultatives que regiran per a la realització de les 
obres que es defineixen en el present Projecte. 
 
Les condicions econòmico-administratives es fixaran a part del present Plec de Condicions. 
 
1.2.-Normativa aplicable 
Serà d’aplicació tota la normativa vigent que afecti les obres i materials que s’hi utilitzin. 
 
1.3.-Direcció tècnica de les obres 
L’empresa constructora actuarà de patró legal de les obres i acceptarà les responsabilitats corresponents. 
 
Serà responsable dels danys a altri ja siguin organismes públics o privats, que es puguin produir com a 
conseqüència de l’obra. 
 
El constructor assumirà així mateix totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de 
treball i disposicions posteriors i en general qualsevol normativa al respecte en el moment de realitzar les obres. 
 
Aniran a càrrec del constructor les despeses de vigilància, amidaments, proves, apreciacions, liquidacions i neteja 
de les obres en finalitzar aquestes, així com el mitjans auxiliars que calguin per a l’execució d’aquestes. 
 
1.4.-Subcontractació 
L’empresa constructora no podrà subcontractar cap part de l’obra sense prèvia autorització de la Direcció Tècnica 
(DT). Podent subrogar les responsabilitats a que hi hagi dret. 
 
1.5.-Interpretació de Projecte 
La interpretació de Projecte correspon a la DT, que serà qui resolgui qualsevol dubte que pugui haver-hi sobre el 
particular. 
 
No es podrà introduir cap canvi o modificació de les prescripcions del Projecte sense el vist-i-plau de la DT. 
 
Cas de contradiccions entre els diferents documents del Projecte o omissions prevaldran els plànols de detall sobre 
els generals i quan a les especificacions de Projecte només que constin parcialment en algun o alguns dels 
documents, s’interpretarà que la part d’obra afectada s’haurà d’executar com si figurés en la totalitat dels documents 
del Projecte. 
 
1.6.-Direcció Tècnica de les obres 
La Direcció Tècnica de les obres anirà a càrrec del tècnic designat per l’Ajuntament de Figueres. 
 
2.-Materials, dispositius o obres i les seves característiques. 
2.1.-Característiques dels materials 
Els diferents materials que intervinguin en l’execució de les obres queden definits en el Plec de Condicions 
tècniques particulars i a la resta dels documents de Projecte, seran de primera qualitat i abans de ser col·locats a 
l’obra hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la DT, la qual sota el seu criteri els podrà rebutjar. 
 
S’usaran de les característiques i dimensions indicades en el projecte i només es podran substituir per altres si així 
ho estima convenient la DT. 
 
2.2.-Característiques dels dispositius o instal·lacions 
Els diferents dispositius emprats en l’execució de les obres així com les instal·lacions efectuades hauran de ser 
realitzades tal com s’indica en el present Projecte, o segons les ordres escrites o verbals formulades per la DT. 
 
3.-Execució, control i materials. 
3.1.-Disposicions tècniques a tenir present 
L’empresa constructora resta obligada a tenir present totes les disposicions oficials de compliment obligatori que 
afectin directament l’obra. També les que substitueixin, modifiquin o complementin les anteriors disposicions, 
sempre i quan siguin vigents amb anterioritat a la data contractual. 



 
3.2.-Ordre d’execució  
S’iniciarà l’execució quan s’hagi fet l’acta de replanteig i un cop donades les ordres per part de la DT, que serà qui 
determini l’ordre dels treballs. 
 
L’empresa constructora queda obligada a tot el que es disposi dobre aquest particular. Serà l’única responsable de 
la correcta execució material, havent de disposar i usar els mitjans humans i materials necessaris, els quals en cas 
de dubte sobre la seva idoneïtat poden ser rebutjats per la DT. 
 
3.3.-Replanteig 
Anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per 
a fer-lo. 
 
3.4.-Personal especialitzat i qualificat 
Si els treballs exigeixen la seva realització per personal especialitzat o qualificat, la DT podrà sol·licitar del 
constructor la presentació dels documents necessaris que acreditin l’adequada titulació del seu personal. 
 
3.5.-Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà de 
reclamació econòmica per part del contractista, que programarà l’execució de les obres de manera que les 
interferències siguin mínimes. 
 
3.6.-Control de les obres 
La DT podrà ordenar la realització de proves o assatjos de totes aquelles partides o treballs d’obra que cregui 
adients a fi d’assegurar la qualitat de l’obra, sense que el contractista pugui reclamar cap compensació econòmica 
per a la realització d’aquestes proves si no sobrepassen l’1% del pressupost de contracte. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra, farà tots els assatjos i proves que calguin, prèvia sol·licitud de la DT. Els 
resultats seran comunicats simultàniament a la DT i a l’empresa constructora. 
 
Cas de resultats negatius, la comunicació s’avançarà telefònicament, per tal de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
 
Acabada cada partida o treball, s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la DT, per a la qual cosa el contractista ho 
haurà de posar en coneixement d’aquesta. 
 
No es podrà començar una partida d’obra sobre una altra realitzada anteriorment si aquesta no ha estat prèviament 
aprovada per la DT. 
 
El contractista està obligat a desmuntar i a tornar a fer, al seu càrrec, totes aquelles obres o partides que, a criteri de 
la DT, estiguin mal executades. 
 
4.-Amidament, valoració i abonament. 
4.1.-Amidament de les obres 
Seran fets per la DT, conjuntament amb el contractista, que aportarà els mitjans necessaris per fer els esmentats 
amidaments, que seran la base dels abonaments. 
 
4.2.-Abonament de les obres executades 
Es farà en funció de les acceptacions o de les certificacions signades per la DT, ons es farà una relació valorada del 
que s’ha efectuat, d’acord amb els preus establerts. 
 
4.3.-Obres defectuoses 
Cas d’observar-se defecte en les obres, admissibles a judici de la DT, aquesta podrà proposar al contractista la seva 
acceptació amb la rebaixa que estimi oportuna. 
 
5.-Prescripcions facultatives. 
5.1.-Encarregat de les obres 
L’encarregat del contractista es considera sota les ordres de la DT, sempre que se’l requereixi per al millor 
compliment de la seva missió. 
 
 



5.2.-Recusació de personal 
El contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a judici de la DT, no compleixi les seves 
obligacions en la forma adequada. 
 
6.-Recepció de les obres i termini de garantia. 
6.1.-Recepció provisional 
Una vegada acabades les obres, es sotmetran a la inspecció de la DT. Cas de no haver-hi anomalies o defectes, es 
podrà signar un acta de recepció de l’obra. 
 
Cas de detectar-se anomalies, es donarà un termini d’uns quinze dies al contractista per resoldre-les, passat el qual 
es tornarà a fer inspecció de les obres i, si s’escau, signar l’acta. 
 
6.2.-Termini de garantia 
Serà d’un any a comptar des de la recepció de l’obra. 
 
Durant aquest termini de garantia, el contractista serà el responsable de la correcció de les anomalies o defectes 
amagats com a conseqüència de la incorrecta execució de l’obra o de materials no adequats, que hauran de ser 
arranjats a càrrec seu. 
 
7.-Prescripcions complementàries. 
Quasevol cas no previst en aquest Plec i en els seus articles es resoldrà d’acords amb el que mani la legislació 
vigent sobre la matèria objecte d’aquest projecte. 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES OBRES 
 
1.-Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 
1.1.-Objecte d’aquest Plec 
Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques particulars que regiran per a la realització de les obres que 
es defineixen a la present memòria. 
 
1.2.-Normativa específica aplicable 
Seran d’aplicació les disposicions següents: 
-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, 
aprovada per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 
-Normes UNE d’obligat compliment. 
-Les normatives vigents de les Companyies de serveis públics. 
-Codi de circulació vigent. 
-CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) 
-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), més concretament la 
ITC-BT-30 (Instal·lacions en locals de característiques especials) i la ITC-BT-31 (instal·lacions amb finalitats 
especials – piscines i fonts) 
 
2.-Condicions generals. 
2.1.-Documentació prèvia a l’inici de les obres 
El contractista ha de presentar a la DT els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc, dels 
materials que s’han d’utilitzar. Tots els documents que es lliurin hauran d’anar identificats pel fabricant, constructor o 
persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran usar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la DT, Aquest control previ no 
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la DT, àdhuc després de ser col·locats, 
si no acompleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per altres que 
acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats han de ser retirats pel contractista immediatament i totalment. Tots els materials i elements 
estaran en perfecte estat de conservació i ús, rebutjant-se aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
2.2.-Millores i modificacions de les obres projectades 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament, per escrit, per la DT, i de les que s’hagi convingut el preu, abans de procedir a llur execució. 
 
2.3.-Mitjans i obres auxiliars 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la construcció de les auxiliars, 
que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, objecte d’aquesta memòria valorada. 
També s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les ementades obres, com són: eines, 
aparells, maquinària, vehicles, proteccions, etc. 
 
3.-Condicions dels materials, mesurament i abonament. 
El material a emprar haurà de ser obtingut partint de residus de la construcció i la planta del gestor autorizat de l’àrid 
reciclat haurà de disposar de marcatge CE i estar situada el màxim d’aprop possible als punts d’utilització. Es 
proposa una distància màxima de 20 quilòmetres.  
 
L’àrid que s’utilitzarà ha de ser d’una densitat d’1,60 Tones/metre cúbic. 
 
L’aportació de material es mesurarà pesant el camió que els transporti abans i després de ser carregat, havent 
d’aportar en cada transport albarà de la càrrega emès per la bàscula. 
 
El mesurament dels gruixos d’acabat es farà a peu d’obra. 
 
L’abonament de les partides de l’obra es farà sobre certificació per part de l’empresa adjudicatària de les obres. 
 
Figueres, abril de 2017 
 
Jordi Ricart Solé. Arquitecte 
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4.1.- Amidaments 





Memòria valorada d´aquació dels accessos a l´estadi Albert Gurt

abril 2017
Àrea de Serveis Urbans
Ajuntament de Figueres

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/17 1Data:

PRESSUPOST  1700ED007OBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 557,000 557,000

C#*D#*E#*F#2 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#3 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 922,000

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

2 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

3 F2194XC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 4,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

4 F2214824

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió

5 F2214622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

6 F2224121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Memòria valorada d´aquació dels accessos a l´estadi Albert Gurt

abril 2017
Àrea de Serveis Urbans
Ajuntament de Figueres

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/17 2Data:

C#*D#*E#*F#1 d200 27,000 0,500 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#2 10,000 0,500 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 20,000 0,500 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 d315 25,000 0,700 1,200 21,000

C#*D#*E#*F#5 d500 68,000 1,000 1,200 81,600

C#*D#*E#*F#6 embornals 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 pous 2,000 1,100 1,200 2,000 5,280

TOTAL AMIDAMENT 143,380

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

7 F222H223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM8 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 d200 27,000 0,500 13,500

C#*D#*E#*F#2 10,000 0,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 20,000 0,500 10,000

C#*D#*E#*F#4 d315 25,000 0,700 17,500

C#*D#*E#*F#5 d500 68,000 1,000 68,000

C#*D#*E#*F#6 embornals 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 pous 2,000 1,100 1,200 2,640

TOTAL AMIDAMENT 123,640

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a
drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

9 F2285LS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 d200 27,000 0,500 0,900 12,150

C#*D#*E#*F#2 10,000 0,500 0,900 4,500

C#*D#*E#*F#3 20,000 0,500 0,900 9,000

C#*D#*E#*F#4 d315 25,000 0,700 1,000 17,500

C#*D#*E#*F#5 d500 68,000 1,000 0,900 61,200

TOTAL AMIDAMENT 104,350

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

10 F226120F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 109,800 1,200 131,760

C#*D#*E#*F#2 314,200 1,200 377,040

C#*D#*E#*F#3 603,800 1,200 724,560

EUR



Memòria valorada d´aquació dels accessos a l´estadi Albert Gurt

abril 2017
Àrea de Serveis Urbans
Ajuntament de Figueres

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/17 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 1.233,360

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics11 F2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 225,000 225,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

12 F2422067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,000 1,200 73,200

C#*D#*E#*F#2 140,000 0,150 1,200 25,200

TOTAL AMIDAMENT 98,400

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no
inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,000 1,200 73,200

C#*D#*E#*F#2 140,000 0,150 1,200 25,200

TOTAL AMIDAMENT 98,400

PRESSUPOST  1700ED007OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 F931R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 626,180 0,200 125,236

TOTAL AMIDAMENT 125,236

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

2 F9715G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 135,000 0,200 0,250 6,750

TOTAL AMIDAMENT 6,750

m Encofrat a dues cares per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm3 F97Z2520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm4 F97Z1520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de
60 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat, inclós formació d'ebcaux per entrega en el mur de formigó
existent

5 F978PAN1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m26 F9J12P40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 627,000 627,000

TOTAL AMIDAMENT 627,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada

7 F9H11J3E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 627,000 0,120 75,240

TOTAL AMIDAMENT 75,240

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m28 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 627,000 627,000

TOTAL AMIDAMENT 627,000

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

9 F9H11231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 627,000 0,120 75,240

TOTAL AMIDAMENT 75,240

PRESSUPOST  1700ED007OBRA 01
SERVEISCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m1 FDB17660

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:42 FDD15098

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

3 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

4 FD7JJ146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

5 FD7JQ145

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6 FG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR
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u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb
eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

7 FDDZ5DE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

8 FD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, concava, de 800*300*100 mm. classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

9 FD5ZAFC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

paj formació d'arqueta per recollir aigües plujanes de l'estadi i conexió a canonada10 FDKZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1700ED007OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj control de qualitat1 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1700ED007OBRA 01
SEGURETAT I SALUT LABORALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj seguretat i salut laboral1 HBBU101

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.- Quadre de preus núm. 1 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/04/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,48m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 1

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,22mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 2

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €0,39m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 3
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,86m3F2214622 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 4

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,36m3F2214824 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 5

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,45m3F2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 6

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,37m3F222H223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 7

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,23m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 8
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €9,02m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 9

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €3,11m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 10
(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €15,75m3F2285LS0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de
20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

P- 11

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,37m3F2422067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 12

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €8,38m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 13

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,23m3F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P- 14

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €61,80m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 15

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €11,25mF978PAN1 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 10 mm, de 60 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat, inclós
formació d'ebcaux per entrega en el mur de formigó existent

P- 16

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,24mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cmP- 17
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,70mF97Z2520 Encofrat a dues cares per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cmP- 18
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €41,43tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 19

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €40,66tF9H11J3E Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i
granulat granític, estesa i compactada

P- 20

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,39m2F9J12P40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1
kg/m2

P- 21

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,36m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1
kg/m2

P- 22

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,99uFD5ZAFC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, concava, de 800*300*100 mm. classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 23

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €61,84uFD5ZBCC4 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 24

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,20mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 25

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €14,72mFD7JJ146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 26

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €46,75mFD7JQ145 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 27

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,27uFDB17660 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 28
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €50,91mFDD15098 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:4

P- 29

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €150,45uFDDZ5DE4 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO
1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada
en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de
NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 30

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €947,40pajFDKZU001 formació d'arqueta per recollir aigües plujanes de l'estadi i conexió a canonadaP- 31
(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,82mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 32

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.900,00pajHBBU101 seguretat i salut laboralP- 33
(MIL NOU-CENTS EUROS)

 €962,32pajHBB11111 control de qualitatP- 34
(NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.- Quadre de preus núm. 2 
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 1  €2,48

Altres conceptes 2,48 €

mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 2  €3,22

Altres conceptes 3,22 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 3  €0,39

Altres conceptes 0,39 €

m3F2214622 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 4  €3,86

Altres conceptes 3,86 €

m3F2214824 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió

P- 5  €11,36

Altres conceptes 11,36 €

m3F2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 6  €5,45

Altres conceptes 5,45 €

m3F222H223 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

P- 7  €38,37

Altres conceptes 38,37 €

m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 8  €1,23

Altres conceptes 1,23 €

m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 9  €9,02

B03D4000 Terra sense classificar  €4,58850
Altres conceptes 4,43 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 10  €3,11

Altres conceptes 3,11 €

m3F2285LS0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de
material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 11  €15,75

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €9,54800
Altres conceptes 6,20 €

m3F2422067 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 12  €4,37

Altres conceptes 4,37 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 13  €8,38

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €8,38100

Altres conceptes -0,00 €

m3F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

P- 14  €12,23

B0111000 Aigua  €0,06450
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó  €7,17600

Altres conceptes 4,99 €

m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

P- 15  €61,80

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €49,45600

Altres conceptes 12,34 €

mF978PAN1 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca
i grandària màxima del granulat 10 mm, de 60 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat, inclós formació d'ebcaux per entrega en el mur de
formigó existent

P- 16  €11,25

B064C26D Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €7,75764

Altres conceptes 3,49 €

mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a
50 cm

P- 17  €5,24

B0A31000 Clau acer  €0,05088
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,16985
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €0,45100
B0DZA000 Desencofrant  €0,04060

Altres conceptes 3,53 €

mF97Z2520 Encofrat a dues cares per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins
a 50 cm

P- 18  €7,70

B0A31000 Clau acer  €0,10372
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,66000
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €0,90200
B0DZ4000 Fleix  €0,18000
B0DZA000 Desencofrant  €0,08120

Altres conceptes 5,77 €

tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 19  €41,43

B9H11231 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €38,32000

Altres conceptes 3,11 €
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tF9H11J3E Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, estesa i compactada

P- 20  €40,66

B9H11J3E Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base,
reciclat de mescla bituminosa i granulat granític

 €37,55000

Altres conceptes 3,11 €

m2F9J12P40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

P- 21  €0,39

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant >
2%

 €0,28000

Altres conceptes 0,11 €

m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

P- 22  €0,36

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,25000

Altres conceptes 0,11 €

uFD5ZAFC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, concava, de 800*300*100 mm.
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

P- 23  €54,99

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,93880

BD5ZAFC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció

 €40,59000

Altres conceptes 13,46 €

uFD5ZBCC4 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 24  €61,84

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,36400

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,93880

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €0,99000

B0DZA000 Desencofrant  €1,06778
Altres conceptes 46,48 €

mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 25  €8,20

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €3,59040

Altres conceptes 4,61 €

mFD7JJ146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 26  €14,72

BD7JJ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €7,80300

Altres conceptes 6,92 €
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mFD7JQ145 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

P- 27  €46,75

BD7JQ140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €30,62040

Altres conceptes 16,13 €

uFDB17660 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 28  €22,27

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €14,25682

Altres conceptes 8,01 €

mFDD15098 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4

P- 29  €50,91

BDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada  €33,93600
Altres conceptes 16,97 €

uFDDZ5DE4 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la
norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

P- 30  €150,45

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel  €0,42602
BDDZU201 tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083

i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn
da 90º, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm.
de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

 €136,88000

Altres conceptes 13,14 €

pajFDKZU001 formació d'arqueta per recollir aigües plujanes de l'estadi i conexió a
canonada

P- 31  €947,40

Altres conceptes 947,40 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 32  €2,82

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,63200

Altres conceptes 1,19 €

pajHBBU101 seguretat i salut laboralP- 33  €1.900,00

Sense descomposició 1.900,00 €

pajHBB11111 control de qualitatP- 34  €962,32
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,48h Oficial 1aA0121000

 €23,26h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,45h Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,48h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,96h Ajudant electricistaA013H000

 €14,99h Ajudant muntadorA013M000

 €14,10h ManobreA0140000

 €14,59h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €71,09h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

C1102341

 €52,04h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €48,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €65,28h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €65,28h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €62,43h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €84,10h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €109,90h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €37,50h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €25,18H Retroexcavadora petitaC1315010

 €43,14h Motoanivelladora petitaC1331100

 €49,65h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €4,97h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €28,28h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €31,30h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €33,47h Camió gruaC1503000

 €21,10h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,33h Formigonera de 165 lC1705600

 €40,29h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €45,39h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €6,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €3,40h Regle vibratoriC2005000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,29m3 AiguaB0111000

 €13,88t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €11,83t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €6,16t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B033S500

 €6,24m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €4,37m3 Terra sense classificarB03D4000

 €79,54t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,07kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552470

 €52,36m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €44,96m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €43,82m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €58,77m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26D

 €12,53t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €25,65t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €23,47t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,03kg Clau acerB0A31000

 €0,30m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €0,82m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €0,99u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,18m FleixB0DZ4000

 €2,03l DesencofrantB0DZA000

 €5,78t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €38,32t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11231

 €37,55t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base, reciclat de
mescla bituminosa i granulat granític

B9H11J3E

 €40,59u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

BD5ZAFC0

 €3,52m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JE180

 €7,65m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ140

 €30,02m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JQ140

 €80,42m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JQ300

 €32,32m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

BDD15090

 €29,38m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

BDD1A090

 €136,88ut tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la
classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO
o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre
amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

BDDZU201
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,75u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €10,84u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €1,56m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,25m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,59000/R 14,590001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,59000 14,59000
Maquinària:

0,93100/R 1,330000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93100 0,93100
Materials:

0,258001,290000,200B0111000 =xAiguam3

21,0976013,880001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

30,2252079,540000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,58080 51,58080

0,145901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,24770

67,24770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,55m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,31950/R 14,590001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,31950 15,31950
Maquinària:

0,96425/R 1,330000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96425 0,96425
Materials:

0,258001,290000,200B0111000 =xAiguam3

16,3254011,830001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

30,2252079,540000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,300000,07000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 60,10860 60,10860
Altres:

% 0,1532015,320001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15320 0,15320
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 76,54555

76,54555COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,37m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

F2213422 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,37234/R 62,430000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 2,37234 2,37234

COST DIRECTE 2,37234

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,37234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,78m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

F2226223 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28200/R 14,100000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28200 0,28200
Maquinària:

6,49509/R 109,900000,0591C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 6,49509 6,49509

0,004231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,78132

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,78132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificarF2A14000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,370004,370001,000B03D4000 =xTerra sense classificarm3

Subtotal... 4,37000 4,37000

COST DIRECTE 4,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,34m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JQ325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

43,62500/R 17,450002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

37,47500/R 14,990002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 81,10000 81,10000
Materials:

82,0284080,420001,020BD7JQ300 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 82,02840 82,02840

1,216501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,34490

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,34490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,14u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1x1 m

FDB17420 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44720/R 17,480000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,97400/R 14,100000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,42120 4,42120
Materials:

7,6477044,960000,1701B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 7,64770 7,64770

0,066321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,13522

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,13522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,41u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

FDB17460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49600/R 17,480000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,82000/R 14,100000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,31600 6,31600
Materials:

11,0017144,960000,2447B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 11,00171 11,00171
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,094741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,41245

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,41245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,72u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

FDB176C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,64000/R 14,100000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,63200 12,63200
Materials:

25,8972652,360000,4946B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 25,89726 25,89726
Altres:

% 0,1894812,632001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18948 0,18948

COST DIRECTE 38,71874

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,71874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,87m Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip
elstomèric per les escomesses de entrada i sortida, d
ela casa URALITA o equivalent, 

FDD1A099 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,86600/R 17,480000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,34500/R 14,100000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,21100 14,21100
Maquinària:

4,02880/R 25,180000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 4,02880 4,02880
Materials:

30,8490029,380001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

m

0,5664476,545550,0074D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 31,41544 31,41544
Altres:

% 0,2131714,211331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,21317 0,21317

COST DIRECTE 49,86841

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,86841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,88m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG51457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17480/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,14100/R 14,100000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,31580 0,31580
Materials:

1,560001,560001,000BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,56000 1,56000

0,004741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,88054

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,88054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,11u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

14,10000/R 14,100001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,84000 22,84000
Maquinària:

6,69400/R 33,470000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,69400 6,69400
Materials:

2,4845943,820000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

11,7500011,750001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 14,23459 14,23459
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,342601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,11119

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,11119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,17u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11800/R 17,480000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,93500/R 14,100000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,05300 11,05300
Materials:

0,1077325,650000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

10,8400010,840001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 10,94773 10,94773

0,165801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,16652

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,16652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,48m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, formigó,
de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XC5 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,31360/R 48,200000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,16973/R 65,280000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,48333 2,48333

COST DIRECTE 2,48333

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,48333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18850/R 14,590000,150A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 2,18850 2,18850
Maquinària:

1,00350/R 6,690000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,00350 1,00350

0,032831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22483

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,39168/R 65,280000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,39168 0,39168

COST DIRECTE 0,39168

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,86m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

F2214622 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,17504/R 65,280000,018C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

2,68449/R 62,430000,043C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,85953 3,85953

COST DIRECTE 3,85953

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,85953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,36m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

F2214824 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,96208/R 71,090000,112C1102341 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

h
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,39456/R 65,280000,052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 11,35664 11,35664

COST DIRECTE 11,35664

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,35664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

F2224121 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12800/R 14,100000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

4,30125/R 37,500000,1147C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,30125 4,30125

0,016921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,44617

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,37m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

F222H223 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41000/R 14,100000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,41000 1,41000
Maquinària:

25,61929/R 52,040000,4923C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

11,32125/R 37,500000,3019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 36,94054 36,94054

0,021151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,37169

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,37169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsF2241010 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,31020/R 14,100000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,31020 0,31020
Maquinària:

0,91669/R 84,100000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 0,91669 0,91669

0,004651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23154

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,23154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,02m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material granular en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

F226120F Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,69728/R 65,280000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,73075/R 49,650000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 4,42803 4,42803
Materials:

4,588504,370001,050B03D4000 =xTerra sense classificarm3

Subtotal... 4,58850 4,58850

COST DIRECTE 9,01653

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,01653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91650/R 14,100000,065A0140000 =xManobreh

1,60490/R 14,590000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,52140 2,52140
Maquinària:

0,54670/R 4,970000,110C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,54670 0,54670

0,037821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,10592

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10592COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,75m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F2285LS0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91800/R 14,590000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91800 2,91800
Maquinària:

2,25000/R 37,500000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,99400/R 4,970000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,24400 3,24400
Materials:

9,548006,160001,550B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 9,54800 9,54800

0,043771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,75377

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,75377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

F2422067 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,37088/R 65,280000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,99768/R 28,280000,106C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,36856 4,36856

COST DIRECTE 4,36856

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,38m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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8,381005,780001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8,38100 8,38100

COST DIRECTE 8,38100

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,38100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,23m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

F931R01J Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70500/R 14,100000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,70500 0,70500
Maquinària:

1,50990/R 43,140000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 49,650000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,78250/R 31,300000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,27840 4,27840
Materials:

0,064501,290000,050B0111000 =xAiguam3

7,176006,240001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

m3

Subtotal... 7,24050 7,24050

0,010581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,23448

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,23448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,80m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49600/R 17,480000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,46000/R 14,100000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,95600 11,95600
Maquinària:

0,20400/R 3,400000,060C2005000 =xRegle vibratorih
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Subtotal... 0,20400 0,20400
Materials:

49,4560044,960001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 49,45600 49,45600

0,179341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,79534

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,79534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,25m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E,
de consistència seca i grandària màxima del granulat
10 mm, de 60 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat, inclós formació d'ebcaux per entrega
en el mur de formigó existent

F978PAN1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74800/R 17,480000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,69200/R 14,100000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44000 3,44000
Materials:

7,7576458,770000,132B064C26D =xFormigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 7,75764 7,75764

0,051601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,24924

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm

F97Z1520 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92280/R 17,480000,110A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,55100/R 14,100000,110A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,47380 3,47380
Materials:

0,050881,030000,0494B0A31000 =xClau acerkg

1,169850,300003,8995B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,451000,820000,550B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,040602,030000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,71233 1,71233
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0,052111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,23824

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,23824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,70m Encofrat a dues cares per a rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm

F97Z2520 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,14640/R 17,480000,180A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,53800/R 14,100000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,68440 5,68440
Materials:

0,103721,030000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,660000,300002,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,902000,820001,100B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,180000,180001,000B0DZ4000 =xFleixm

0,081202,030000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,92692 1,92692

0,085271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,69659

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,69659COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,43t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11231 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33212/R 17,480000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,21260/R 14,100000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,54472 1,54472
Maquinària:

0,59580/R 49,650000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,40290/R 40,290000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54468/R 45,390000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,54338 1,54338
Materials:

38,3200038,320001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t
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Subtotal... 38,32000 38,32000

0,023171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,43127

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,43127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,66t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base,
reciclat de mescla bituminosa i granulat granític,
estesa i compactada

F9H11J3E Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33212/R 17,480000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,21260/R 14,100000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,54472 1,54472
Maquinària:

0,59580/R 49,650000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,40290/R 40,290000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54468/R 45,390000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,54338 1,54338
Materials:

37,5500037,550001,000B9H11J3E =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base, reciclat de
mescla bituminosa i granulat granític

t

Subtotal... 37,55000 37,55000

0,023171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,66127

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,66127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

F9J12P40 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04377/R 14,590000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04377 0,04377
Maquinària:

0,06330/R 21,100000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06330 0,06330
Materials:
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0,280000,280001,000B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

0,000661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,38773

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,38773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

F9J13J40 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04377/R 14,590000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04377 0,04377
Maquinària:

0,06330/R 21,100000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06330 0,06330
Materials:

0,250000,250001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,25000 0,25000

0,000661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,35773

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,35773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,99u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, concava, de
800*300*100 mm. classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter

FD5ZAFC4 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34160/R 17,480000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,92200/R 14,100000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,26360 13,26360
Materials:

0,9388023,470000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

40,5900040,590001,000BD5ZAFC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 41,52880 41,52880
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0,198951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,99135

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,99135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,84u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5ZBCC4 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,34600/R 17,480001,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,44500/R 14,100001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,79100 45,79100
Materials:

12,3640044,960000,275B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,9388023,470000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

0,990000,990001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,067782,030000,526B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 15,36058 15,36058

0,686871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,83844

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,83844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JE186 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44300/R 17,450000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,09860/R 14,990000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,54160 4,54160
Materials:

3,590403,520001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 3,59040 3,59040
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0,068121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,20012

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,20012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,72m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ146 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,66450/R 17,450000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,14790/R 14,990000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,81240 6,81240
Materials:

7,803007,650001,020BD7JJ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 7,80300 7,80300

0,102191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,71759

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,71759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,75m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JQ145 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55050/R 17,450000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,34510/R 14,990000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,89560 15,89560
Materials:

30,6204030,020001,020BD7JQ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 30,62040 30,62040
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0,238431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,75443

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,75443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,27u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

FDB17660 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37000/R 17,480000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,52500/R 14,100000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,89500 7,89500
Materials:

14,2568244,960000,3171B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 14,25682 14,25682

0,118431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,27025

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,27025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,91m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4

FDD15098 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,64000/R 14,100000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,63200 12,63200
Maquinària:

3,78750/R 37,500000,101C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,78750 3,78750
Materials:

33,9360032,320001,050BDD15090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

m

0,3631467,247700,0054D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 34,29914 34,29914

0,189481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,90812

0,00%DESPESES INDIRECTES
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50,90812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,45u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i
EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per
a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de
100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer
inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc
quadrat o octogonal

FDDZ5DE4 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16680/R 17,480000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,78100/R 14,100000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,94780 12,94780
Materials:

0,4260212,530000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

136,88000136,880001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la
classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO
o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre
amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter

ut

Subtotal... 137,30602 137,30602
Altres:

% 0,1942212,948001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19422 0,19422

COST DIRECTE 150,44804

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,44804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €947,40paj formació d'arqueta per recollir aigües plujanes de
l'estadi i conexió a canonada

FDKZU001 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

524,40000/R 17,4800030,000A0121000 =xOficial 1ah

423,00000/R 14,1000030,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 947,40000 947,40000

COST DIRECTE 947,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

947,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,82m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76758/R 23,260000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39920/R 19,960000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,16678 1,16678
Materials:

1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,017501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,81628

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,81628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.900,00paj seguretat i salut laboralHBBU101 Rend.: 1,000P- 33

 €962,32paj control de qualitatHBB11111 Rend.: 1,000P- 34



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.- Pressupost 
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OBRA PRESSUPOST  1700ED00701

CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

922,0000,39 359,58

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 2)

30,0003,22 96,60

3 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, formigó, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)

140,0002,48 347,20

4 F2214824 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió
baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 5)

15,00011,36 170,40

5 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió (P - 4)

46,0003,86 177,56

6 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora (P - 6)

143,3805,45 781,42

7 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)

2,00038,37 76,74

8 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 10)

123,6403,11 384,52

9 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge
, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 11)

104,35015,75 1.643,51

10 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
granular en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM (P - 9)

1.233,3609,02 11.124,91

11 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 8) 225,0001,23 276,75

12 F2422067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km (P - 12)

98,4004,37 430,01

13 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

98,4008,38 824,59

CAPÍTOLTOTAL 01.01 16.693,79

OBRA PRESSUPOST  1700ED00701

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 14)

125,23612,23 1.531,64

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 15)

6,75061,80 417,15

EUR
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3 F97Z2520 m Encofrat a dues cares per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 18)

135,0007,70 1.039,50

4 F97Z1520 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 17)

135,0005,24 707,40

5 F978PAN1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 60
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat, inclós
formació d'ebcaux per entrega en el mur de formigó existent (P -
16)

150,00011,25 1.687,50

6 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)

627,0000,39 244,53

7 F9H11J3E t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla
bituminosa i granulat granític, estesa i compactada (P - 20)

75,24040,66 3.059,26

8 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 22)

627,0000,36 225,72

9 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 19)

75,24041,43 3.117,19

CAPÍTOLTOTAL 01.02 12.029,89

OBRA PRESSUPOST  1700ED00701

CAPÍTOL SERVEIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m (P - 28)

2,00022,27 44,54

2 FDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P -
29)

8,00050,91 407,28

3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 25)

57,0008,20 467,40

4 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 26)

25,00014,72 368,00

5 FD7JQ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(P - 27)

70,00046,75 3.272,50

6 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 32)

50,0002,82 141,00

EUR
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7 FDDZ5DE4 u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada
, autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal (P - 30)

2,000150,45 300,90

8 FD5ZBCC4 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 24)

7,00061,84 432,88

9 FD5ZAFC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, concava, de
800*300*100 mm. classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 23)

7,00054,99 384,93

10 FDKZU001 paj formació d'arqueta per recollir aigües plujanes de l'estadi i
conexió a canonada (P - 31)

1,000947,40 947,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.766,83

OBRA PRESSUPOST  1700ED00701

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 paj control de qualitat (P - 34) 1,000962,32 962,32

CAPÍTOLTOTAL 01.04 962,32

OBRA PRESSUPOST  1700ED00701

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT LABORAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBU101 paj seguretat i salut laboral (P - 33) 1,0001.900,00 1.900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.900,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/04/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  demolicions i moviment de terres 16.693,79

Capítol 01.02  pavimentació 12.029,89

Capítol 01.03  Serveis 6.766,83

Capítol 01.04  control de qualitat 962,32

Capítol 01.05  seguretat i salut laboral 1.900,00

Obra 01 Pressupost 1700ED007 38.352,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.352,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1700ED007 38.352,83

38.352,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 38.352,83

13 % despeses generals SOBRE 38.352,83...................................................................... 4.985,87

6 % benefici industrial SOBRE 38.352,83........................................................................... 2.301,17

Subtotal 45.639,87

21 % IVA SOBRE 45.639,87............................................................................................... 9.584,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 55.224,2455.224,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )

l´Arquitecte                             L´enginyer

Jordi ricart Solé                        Martí Pou Molinet
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1.Memòria informativa 
Objecte 
Segons s'estableix en el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut en 
els projectes d'obres en què no es donin algun dels supòsits següents: 
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en 
l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Atès que l'obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix en el punt "Dades de 
l'Obra" d'aquest mateix EBSS, el promotor AJUNTAMENT de FIGUERES amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 12 i 
NIF P-1707200-J ha designat el signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s'utilitzaran 
previsiblement, identificant els riscos laborals i especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 
Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada Contractista 
intervinent en l'obra en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes 
en aquest EBSS, adaptant als seus propis recursos, equips i processos constructius. En cap cas les modificacions 
plantejades en el PSS podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos. 
 
Tècnics 
La relació de tècnics intervinents en l'obra és la següent: 
Tècnic Redactor de l’avantprojecte: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Projectista: arquitecte. 
Director d'Obra: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Director d'Obra: arquitecte. 
Director de l'Execució Material de l'Obra: Isidre Joher Sala. 
Titulació del Director de l'Execució Material de l'Obra: arquitecte Tècnic municipal. 
Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Ricart Solé. 
Titulació de l'Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: arquitecte. 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Isidre Joher Sala. 
Titulació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: arquitecte tècnic municipal. 
 
Dades de l'Obra 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per a la MEMÒRIA VALORADA D’ADEQUACIÓ DELS 
ACCESSOS A L’ESTADI ALBERT GURT. 
El pressupost d'execució per contracta de les obres és de 55.224,24€ inferior als 450.759 euros a partir del qual 
caldria Estudi de Seguretat i Salut. En el moment de la redacció del projecte definitiu, caldrà redactar l’Estudi de 
Seguretat i Salut obligat per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
El volum de residus a transportar a abocador és de: 218,45 m3. 
Es preveu un termini d'execució de les mateixes de 4 setmanes. 
El nombre d'operaris previstos que intervinguin en l'obra en les diferents fases és de 6. 
Concorrerà la circumstància d'una durada d'obra superior a 30 dies i coincidir 20 treballadors simultàniament que 
segons RD 1627/97 requeriria d'E.S.S. 
El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra és 
superior a 500. 
 
Descripció de l'Obra 
MEMÒRIA VALORADA D’ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS A L’ESTADI ALBERT GURT. 
 
2. Agents Intervinents 
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions vindran determinades pel que disposa aquesta Llei i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 
contracte que origina la seva intervenció amb especial referència a la LOE i el R.D.1627/97. 
 
 



 
2.1. Promotor 
Es considera promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col lectivament, 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
És el promotor qui s'encarregarà la redacció de l'ESS i ha de contractar els tècnics coordinadors de seguretat i salut 
tant en projecte com en execució. 
Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms contractats per 
directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de les obres. 
Vetllar perquè el / s contractista / es presentin davant l'autoritat laboral la comunicació d'obertura del centre de 
treball i les seves possibles actualitzacions. 
 
2.2. Projectista 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis generals 
de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la 
direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les següents tasques: 
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. 
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i Salut i estan en 
condicions de complir-lo. 
El Coordinador en matèria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si s'escau, quan observés 
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més, 
s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent i representants dels treballadors. 
 
2.4. Direcció Facultativa 
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la seva contractació 
ateses les característiques de l'obra i el que disposa el RD 1627/97. 
En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
2.5. Contractistes i subcontractistes 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al 
contracte. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o un altre 
subcontractista comitent el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra. 
Són responsabilitats del contractistes i subcontractistes: 



• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient en què es determini: 
l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos de què es disposa per a la realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa. 
• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest ESS i el R.D. 
1627/1997. 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut. 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 
d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran el compliment d'aquestes mesures per part dels 
treballadors autònoms en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de 
l'empresa contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial Decret 171/2004. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Els contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures preventives corresponguin 
amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 
• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si escau un o diversos membres del servei 
de prevenció propi o aliè de l'empresa.Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els 
casos especificats en la Llei 54/2003 i aquests recursos comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans 
necessaris per vigilar el compliment de les activitats preventives. 
• Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms amb que 
contractin, en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, 
comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la 
Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'article 5. 
• Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de l'obra de les 
contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa. 
 
2.6. Treballadors Autònoms 
Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal lacions de 
l'obra. Quan el treballador autònom ocupi en l'obra treballadors per compte d'altri, té la consideració de contractista o 
subcontractista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 
Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials. 
• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
• Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial decret 171/2004. 
• Hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 
2.7. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el que 
disposa la Llei de prevenció de riscos laborals. 
Una còpia del pla de seguretat i salut i dels seus possibles modificacions serà facilitada pel contractista als 
representants dels treballadors en el centre de treball. 
Usaran adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva 



activitat.Utilitzaran correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de 
funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal lin als espais relacionats 
amb la seva activitat o en els llocs de treball en què aquesta tingui lloc. Informaran immediatament al seu superior 
jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si s'escau, al servei 
de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i 
la salut dels treballadors. Contribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
 
2.8. Fabricants i Subministradors d'equips de protecció i Materials de Construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball estan obligats a 
assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal lats i utilitzats en 
les condicions, forma i per als fins recomanats per ells. 
Els fabricadors, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització en el treball estan 
obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti la seva conservació i manipulació en 
condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels 
treballadors que el seu emmagatzematge o utilització comportin. 
Han de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva 
manipulació o utilització inadequades. 
Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan obligats a 
assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal lats i usats en les condicions i de la manera que ells 
recomanin. A aquest efecte, han de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell 
de protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i manteniment. 
Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar als empresaris la informació necessària perquè la 
utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, matèries primeres i estris de treball es produeixi sense 
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
2.9. Recursos preventius 
Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei 54/2003 i Reial Decret 
604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que podran ser: 
a. Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa 
c. Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens. 
L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els casos següents: 
a. Quan els riscos puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència 
d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. 
b. Quan es realitzen les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 
1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada. 
2. Feines amb risc de soterrament o enfonsament. 
3. Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE de conformitat, que siguin del mateix 
tipus que aquelles per les quals la normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d'un 
organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui prou garantida tot i 
haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 
4. Treballs en espais confinats. 
5. Feines amb risc d'ofegament per immersió. 
c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
També serà necessària la presència, en base als criteris tècnics publicats pel Ministeri, quan en l'obra s'utilitzin 
menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent incorporació en fase inicial 
d'ensinistrament o cedits per ETT. 
A l'apartat corresponent d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta presència és 
necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases d'obra i en el muntatge, 
desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada. 
Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es paralitzaran els treballs 
incloent els de les empreses subcontractades o possible personal autònom. 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
de les activitats preventives, en cas d'observar un deficient compliment d'aquestes o una absència, insuficiència o 
falta d'adequació de les mateixes, s'informarà l'empresari perquè adopti les mesures necessàries per corregir les 
deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 



El Pla de Seguretat i Salut especificar expressament el nom de la persona o persones designades amb aquesta 
finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessària la seva presència per concórrer algun dels 
casos especificats anteriorment. 
 
3. Riscos eliminables 
No s'han identificat riscos totalment eliminables. 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà 
localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres en què aquest risc no 
sigui eliminat. 
Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no existeixen en haver estat 
eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ús de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o 
fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d'un 
desenvolupament detingut en aquest Estudi Bàsic. 
 
4. Treballs Previs 
Tanca i Senyalització 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el recinte de 
l'obra, en l'entorn es creen els riscos derivats d'aquesta, quedi inaccessible per persones alienes a l'obra. 
De la mateixa manera cal la instal.lació d'un mínim d'elements de senyalització que garanteixin la presència 
d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. 
Per a això s'instal laran les mesures de tancament i senyalització: 
Cartell informatiu ubicat en un lloc preferent de l'obra en què s'indiquin els telèfons d'interès de la mateixa i en el 
qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: serveis sanitaris, bombers, policia, centres 
assistencials, institut toxicològic i els telèfons de contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i 
subcontractistes. 
Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fora de l'horari laboral de manera que no sigui possible l'accés a la 
mateixa sense forçar els elements de tancament. 
 
Locals d'Obra 
La magnitud de les obres i les característiques d'aquestes fan necessari la instal lació dels següent locals 
provisionals d'obra: 
No cal la instal lació de lavabos i dutxa: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / oa la seu de les empreses contractistes es considera innecessari la instal lació de lavabos i dutxes a la 
pròpia obra. 
No cal la instal lació de vàters: Donades les característiques de l'obra i la disponibilitat propera als talls de vàters 
adequats, es considera innecessària la instal lació de vàters a la pròpia obra. 
No cal la instal lació de Menjador i Cuina: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / o restaurants es considera innecessari la instal·lació de menjador i cuina a la pròpia obra. 
 
5. Fases d'Execució 
5.1. Moviment de Terres 
RISCOS: 
• Caigudes a diferent o mateix nivell de persones o objectes. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Fallada de les entibacions. 
• Trepitjades sobre materials punxants. 
• Projecció de partícules als ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions 
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties als ulls. 
• Sobreesforços. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a l'obra ja que 
concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Es procedirà a la localització de conduccions de gas, aigua i electricitat, previ a l'inici del moviment de terres. El tall 
de subministrament o desviament de les conduccions es posarà en coneixement de l'empresa propietària d'aquesta. 
• Es realitzarà un estudi geotècnic que indiqui les característiques i resistència del terreny, així com la profunditat del 
nivell freàtic. 
• Es senyalitzarà la zona i tancarà l'àmbit d'actuació mitjançant tanques de 2 m d'alçada com a mínim i una distància 
mínima de 1,5 m a la vora superior del talús de l'excavació. 



• S'ha d'assenyalar l'accés de la maquinària i del personal a l'obra, sent aquests diferenciats. 
• Es senyalitzaran les zones de circulació en obra per a vehicles i persones i les zones de recollida de materials. 
• Es disposaran rampes d'accés per a camions i vehicles les pendents no seran superiors al 8% en trams rectes i 
12% en trams corbs. 
• L'accés del personal al fons de l'excavació es realitzarà mitjançant escales de mà o rampes proveïts de baranes 
normalitzades. Queda prohibit servir-se del propi entramat, estrebats o encofrat per al descens o ascens dels 
treballadors. 
• Es realitzarà un estudi previ del sòl per comprovar la seva estabilitat i calcular el talús necessari. 
• Les vores superiors del talús, depenent de les característiques del terreny i profunditat de l'excavació, s'ha d'indicar 
la mínima distància d'acostament al mateix per a persones i vehicles. 
• S'evitaran els abassegaments pesats a distàncies menors a 2m de la vora del talús de l'excavació. 
• Es disposaran baranes protectores de 90cm d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeus en el perímetre de 
l'excavació, en la vora superior del talús ia 0,6 m d'aquest. 
• Les vores de buits, escales i passarel · les estaran proveïts de baranes normalitzades. 
• Els operaris no han de romandre en plans inclinats amb forts pendents. 
• Els operaris no hauran de romandre en el radi d'acció de màquines o vehicles en moviments. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà lentament, evitant moviments bruscos que provoquin la seva 
caiguda. 
• Les càrregues no seran superiors a les indicades. 
• La maquinària a utilitzar en l'excavació complirà amb les especificacions previstes en aquest document dins 
l'apartat de maquinària. 
• La maquinària disposarà d'un sistema òptic-acústic per a senyalitzar la maniobra. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions previstes en aquest document dins l'apartat d'eines 
elèctriques. 
• Evitar l'acumulació de pols, gasos nocius o falta d'oxigen. 
• La il luminació a la zona de treball serà sempre suficient. 
• Es disposarà d'extintors en obra. 
• Es disposarà d'una bomba de buidatge quan hi hagi previsió de fortes pluges o inundacions. 
• En cas d'haver plogut, es respectaran especialment les mesures de prevenció causa de l'augment de la perillositat 
de desploms. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Casc de seguretat. 
• Calçat amb sola antilliscant. 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Botes de goma o PVC. 
• Protectors auditius. 
• Guants de cuir. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Cinturó de seguretat i punts d'amarratge. 
 
5.2. Treballs Previs 
Tanca d'Obra 
RISCOS: 
• Afeccions cutànies. 
• Incendis i explosions. 
• Projecció de substàncies en els ulls. 
• Cremades. 
• Intoxicació per ingesta. 
• Intoxicació per inhalació de vapors. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringido.Las casetes que emmagatzemin substàncies perilloses disposaran ventilació i il · luminació adequades, 
estaran cobertes, tancades amb clau i es mantindran ordenades. En cas d'emmagatzemar substàncies que puguin 



emetre vapors inflamables, disposaran de lluminària antideflagrante.Las substàncies sensibles a les temperatures, 
com les inflamables, s'han de mantenir en lloc aïllat tèrmicament i protegit de fonts de calor o frío.Los llocs 
d'emmagatzematge de substàncies líquides perilloses no tindran embornals pels que puguin evacuar eventuals 
fugues o derrames.Las substàncies perilloses s'emmagatzemaran en envasos adequats, sempre tancats i ben 
etiquetats amb referència expressa a: identificació de producte, composició, dades responsable comercialització, 
pictograma que indiqui perillositat, frases R que descriuen els riscos del producte, frases S que aconsellen com 
manipular el producte i informació toxicològica. L'emmagatzematge es realitzarà el més pròxim a terra possible per 
evitar caigudes, es mantindran amb un estoc mínim i si cal comptaran amb cubeta d'retención.En els punts 
d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà de sorra o un altre absorbent per a cas de vessament. 
En els punts d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà d'extintor químic i de CO2.Los treballadors 
que manipulin substàncies perilloses comptaran amb la necessària formació i informació. 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses, 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringit. 
 
6. Maquinària 
En aquest punt es detalla memòria descriptiva de la maquinària prevista durant l'execució de l'obra, assenyalant per 
a cada una d'elles els riscos no eliminables totalment i les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos. 
• Han de disposar de «marcatge CE», declaració «CE» de conformitat i manual d'instruccions. Aquella maquinària 
que per la seva data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui aplicable el 
marcatge CE, s'han de sotmetre a la posada en conformitat d'acord amb el que estableix el RD1215/1997. 
• La maquinària posada en servei a l'empara del que disposa el RD1644/2008 que estableix les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines complirà els requisits de seguretat establerts al seu annex I. 
 
6.1. Empenta i Càrrega 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• Bolcades, esllavissades ... de la maquinària. 
• Atrapaments de persones per desplom de talussos o bolcada de maquinària per pendent excessiva. 
• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Mentre treballin en obra maquinària d'empenta i càrrega dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 
permanent a l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva 
presència. 
• El personal que utilitzi la maquinària disposarà de la formació adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de la maquinària que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens de l'operador a la màquina es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat per la maquinària. 
• Es col locaran "topalls de final de recorregut" a 2 m. de les vores d'excavació, per evitar una aproximació excessiva 
a aquests. 
• No s'aplegaran piles de terra a distàncies inferiors a 2 m. de la vora de l'excavació. 
• Es col locaran tacs d'immobilització a les rodes, abans de deixar anar els frens quan la màquina estigui en posició 
d'aturada. 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 



• S'ha d'impedir l'entrada de gasos a la cabina del conductor, mitjançant la inspecció periòdica dels punts 
d'escapament del motor. 
• Es mantindrà una distància superior a 3 m. de línies elèctriques inferiors a 66.000 V. i a 5 m. de línies superiors a 
66.000 V. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• En maquinària de pneumàtics, la pressió d'aquests serà la indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessius del motor, ja que els vapors 
provocarien cremades greus. 
• Apagar el motor i treure la clau per realitzar operacions en el sistema elèctric. 
• S'utilitzaran guants de goma o PVC per a la manipulació de l'electròlit de la bateria. 
• S'utilitzaran guants i ulleres antiprojecció per a la manipulació del líquid anticorrosió. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• No es treballarà amb vents forts o condicions climatològiques adverses. 
• Han de disposar de cabines de seguretat antibolcada (ROPS) i antiimpacte (FOPS). 
• Abans de començar a treballar: ajustar el seient, comprovació del funcionament dels comandaments i posada en 
marxa dels suports hidràulics de immobilització. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat revisat al dia. 
• Tindran llums, botzina de retrocés i de limitador de velocitat. 
• No es treballarà sobre terrenys amb inclinació superior al 50%. 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Calçat amb sola aïllant. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Protectors auditius. 
• Mascaretes antipols. 
• Cinturó de seguretat del vehicle. 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
 
Pala Carregadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• L'extracció de terres s'ha de fer en posició frontal al pendent. 
• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la 
pala. 
• No es sobrecarregarà la cullera per sobre de la vora de la mateixa. 
 
Retroexcavadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• Senyalitzar amb calç o guix la zona d'abast màxim de la cullera, per impedir la realització de tasques o 
permanència dins de la mateixa. 
• Els desplaçaments de la retro es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa. 
Excepte el descens de pendents, que es realitzarà amb la cullera recolzada en la part posterior de la màquina. 
• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades, seran realitzats per la zona de major altura. 
 
6.2. Transport 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• bolcades, esllavissades... de la maquinària. 



• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Atrapaments. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
• Mentre treballin en obra maquinària de transport dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a 
l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Fins i tot per circulació per l'interior de l'obra, els conductors disposaran del corresponent permís i la formació 
específica adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il · luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de vehicles que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens del conductor al vehicle es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat pels vehicles 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• Els pneumàtics tenen la pressió indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessiu del motor, ja que els vapors provocarien 
cremades greus. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat i revisat. 
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
• Casc de seguretat. 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Botes impermeables. 
• Botes de goma o PVC. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Roba de treball impermeable. 
• Ulleres de protecció. 
• Protectors auditius. 
 
Camió Transport 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
• Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa; En cas de materials solts, s'han de cobrir mitjançant una lona 
i formaran un pendent màxim del 5%. 
• Prohibit el transport de persones fora de la cabina. 
• Es col locarà el fre en posició de frenada i falques d'immobilització sota de les rodes en cas d'estar situat en 
pendents abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega. 
• Per a la realització de la càrrega i descàrrega, el conductor romandrà fora de la cabina. 
• La càrrega i descàrrega es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 



• S'utilitzaran escales metàl liques amb ganxos d'immobilització i seguretat per ascendir o descendir a la caixa. 
Evitant pujar grimpant sobre la caixa o baixar saltant directament a terra. 
 
Dúmper 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Els conductors del dúmper disposaran del permís classe B2, per autoritzar la seva conducció. 
• La posada en marxa es realitzarà subjectant fermament la maneta, amb el dit polze en el mateix costat que els 
altres, per evitar atrapaments. 
• La càrrega, no tindrà un volum excessiu que dificulti la visibilitat frontal del conductor. 
• La càrrega no sobresortirà dels laterals. 
• Estarà prohibit el transport de persones en el cubilot del dúmper. 
• No es transitarà sobre talussos i superfícies amb pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en secs. 
• El descens sobre superfícies inclinades es realitzarà frontalment, al contrari que l'ascens que es realitzarà marxa 
cap enrere, per evitar la bolcada del vehicle, especialment si està carregat. 
 
7. Procediments coordinació d'activitats empresarials 
Tal com estableix el Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació 
empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en 
un mateix centre de treball. 
Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en la obra.Antes del començament de l'activitat en 
obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal posarà en el seu coneixement que 
disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial.El contractista principal 
assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la 
informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de seva incumbència.Previ al començament 
de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera suficient les instruccions de 
caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a tots els treballadors 
intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en última 
instància en el contractista principal. 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en l'obra. 
• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal 
ha d'assabentar que disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial. 
• El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les 
empreses concurrents de la informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva 
incumbència. 
• Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera 
suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a 
tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents 
empreses i en última instància en el contractista principal. 
 
8. Control d'accés a l'obra 
El contractista principal posarà en pràctica un procediment de control d'accessos tant de vehicles com de persones a 
l'obra de manera que quedi garantit que només persones autoritzades puguin accedir-hi. 
Serà en el Pla de Seguretat i Salut on es materialitzi la manera com aquest es durà a terme i serà el coordinador en 
l'aprovació preceptiva d'aquest pla qui validi el control dissenyat. 
Aquest document estableix els principis bàsics de control entre els quals es contemplen les següents mesures: 
• El contractista designarà una persona del nivell de comandament per responsabilitzar-se del correcte funcionament 
del procediment de control d'accessos. S'informarà el coordinador de seguretat i salut del nomenament abans del 
començament de l'obra i en el cas de substitució. Si es produeix una absència puntual d'aquest en l'obra, es 
designarà substitut competent de manera que en cap moment quedi desatès aquest control. 
• La tanca perimetral de l'obra garantirà que l'accés tant de vehicles com de vianants a l'obra queda restringit als 
punts controlats d'accés. 
• Quan per motius derivats dels propis treballs de l'obra sigui necessari retirar part de les tanques d'accés a l'obra 
deixant expedit el mateix per punts no controlats, caldrà que es disposi personal de control en aquests llocs. 
• En els accessos a l'obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al Reial Decret 485/1997 senyalització de 
llocs de treball, que informin sobre la prohibició d'accés de persones no autoritzades i de les condicions establertes 
per a l'obra per a l'obtenció d'autorització. 



• Durant les hores en què en l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedarà totalment tancada, bloquejant 
els accessos habitualment operatius en horari de treball. 
• El contractista garantirà, documentalment si cal, que tot el personal que accedeix a l'obra es troba al corrent en les 
seues obligacions amb l'administració social i sanitària i disposa de la formació apropiada derivada de la Llei de 
prevenció de riscos, Conveni d'aplicació i resta de normativa del sector. 
 
9. Legislació 
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció en el lloc de l'obra. 
Durant la totalitat de l'obra es farà el que disposa la normativa vigent, especialment la d'obligat compliment entre les 
quals cal destacar: 
Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 
Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure Circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
Reial decret 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals. 
Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, especialment dorsolumbars, per als treballadors. 
Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips que inclouen pantalles 
de visualització. 
Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 
Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics 
durant el treball. 
Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels EPI. 
Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball. 
Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. 
Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball. 
Reial decret 842/2002 de 2 d'agost REBT.Reglament Electrotècnic per a BT i instruccions complementàries. 
Reial decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obra o 
altres aplicacions. 
Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús 
d'equips en treballs temporals d'altura. 
Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l'exposició a vibracions mecàniques. 
Guia tècnica per al'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 
Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll. 
Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d'exposició a l'amiant. 
Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 abans esmentats. 
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i Reial Decret 1109/2007 que la 
desenvolupa. 
Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el Conveni Col · lectiu General 
del Sector de la Construcció. 
En totes les normes esmentades anteriorment que després de la seua publicació i entrada en vigor hagin sofert 
modificacions, correcció d'errors o actualitzacions per disposicions més recents, es quedarà amb el que disposa 
aquestes últimes. 
 
Figueres, abril de 2017 
 
Jordi Ricart Solé. Arquitecte 
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