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. MEMÒRIA  

 

 

 

I  CONDICIONS 

 
 
a. Objecte 
 
L’objectiu d’aquesta Memòria Valorada és el desenvolupament de l’accés al Tanatori de Sant Quirze del Vallés, i 

futur accés al cementiri.  

 

L’àmbit d’actuació és  791,95 m2. 

 
 
b. Emplaçament 
 
Ronda Arraona cruïlla amb el carrer Priorat. 08192 Sant Quirze del Vallés. Barcelona 

 
c. Promotor 
 
El promotor, signant de l’encàrrec, és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. 

 

Plaça de la Vila, 1,  08192 Sant Quirze del Vallés, Barcelona. 

 

 

d. Redactor de la Memòria Valorada  

Els redactors, signants de la Memòria Valorada són Josep Val Ravell  Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya amb número  15.195/5 i Arnau Solé Simón, Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  

34.119/3, integrants de l’equip d’arquitectura VS arquitectura  amb domicili professional  al Passatge de la Pau nº 

14  Pral. 1ª  Barcelona (08002) 

 

 

e. Pressupost. 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 

El Pressupost d'Execució Material del present projecte és de 27.779,70 (vint-i-set mil 
set-cents setanta-nou euros amb setanta cèntims).  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  
 

El Pressupost d’Execució per Contracta és de 33.057,84€ (trenta-tres mil cinquanta-
set euros amb vuitanta-quatre cèntims) + I.V.A. 
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Signatura 
 
Amb el present document, que inclou Memòria, Estat d’amidaments i Pressupost, Documentació Gràfica, Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i Control de Qualitat, es dona per conclòs la redacció de la ‘Memòria Valorada de la 

Fase 1 de l’urbanització de l’accés del Tanatori de Sant Quirze del Vallés’, el qual es sotmet a aprovació, si 

procedeix dels òrgans competents.  

 
 
 
Barcelona,  juny 2.016   
 

 
 
 
 

Arnau Solé Simón,                                                                        Josep Val Ravell  
Arquitecte     col. nº.  34.119/3                                                       Arquitecte  col. nº 15.195/5 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallés  
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g. Relació de Documents Complementaris. 

 

Estudi topogràfic: 

 

Empresa 

Autor 

 

Referència treball  

Topmart 

Alfonso D. Martínez Ezpeleta.  

Col·legiat número: 6299  

Data: agost 2016 

  

  

  

 

Estudi Bàsic de seguretat i salut: 

 

Responsable 
Josep Val i Ravell 

Arnau Sole Simon  
NIF 38485265D 

Correu electrònic josivive@coac.es Telèfon 934960624 

Adreça Pasatge de la Pau núm. 14  Pral. 1ª 

Municipi Barcelona Codi postal 08002 
 

 NIF 
38485265D 

46732155L 

 Telèfon 934960624 

 núm. 14  Pral. 1ª 

 Codi postal 08002 
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II MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
a.  Condicionaments generals. Antecedents. 
 

El projecte d’accés al Tanatori es situa al solar situat a la cruïlla de  la Ronda Arraona i el carrer Priorat de Sant 

Quirze del Vallés. El Tanatori de Sant Quirze actualment disposa d’un accés sense pavimentar amb entrada des del 

carrer Priorat, gran part del solar es utilitzat com a aparcament provisional. Al solar també hi trobem una filera de 

pollancres que parteix en diagonal el solar i dos grups de pins situats al costat del carrer Priorat. 
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b.   Justificació de la solució adoptada 

 

Objectius de la proposta 

 

Solucionar les mencionades mancances de l’accés al Tanatori creant un nou accés pavimentat i una petita 

plaça davant del Tanatori. 

  

Els objectius i paràmetres de treball han estat el següents: 

 

1- Adequació econòmica i respecte entorn: En el cas de la nova pavimentació l’objectiu és un equilibri 

on, amb una ajustada despesa econòmica s’ha buscat al màxim l’adequació i respecte a l’entorn. Els 

materials i la cromacitat empreada tenen aquesta finalitat. 

 
 

2- Millora de l’accés per a vehicles i persones: La pavimentació del nou accés facilita l’accés tan de 

vehicles com de persones al Tanatori i genera una petita plaça davant del Tanatori, millorant les 

condicions actuals del solar.  
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Descripció del projecte. 

 

Paviment-   S’opta per al paviment principal hem optat per un paviment continu format per una llosa de 15cm de 

gruix de formigó hidrofug HMF-25/P-3,5/P/10/I. Tenint en compte l’escas trànsit rodat del camí, el formigó és un 

material adequat. Donat que per a l’elaboració del formigó no cal recorre a materials derivats de combustibles 

fòssils ho considerem un material  més respectuós amb l’ambient en front dels asfalts. 

 

Per al dimensionat dels paviments i de les seves bases s’ha considerat que és una zona de vianants amb pas 

esporàdic de vehicles. Considerant així una categoria V-5 de trànsit (classificació Incasol)  o T-42 segons la 

Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres. 

 

                                          

Jardineria- En quant a jardineria s’intervé relativament poc.  

Es protegiran aquells pins que pateixin de forma més propera les obres. Igualment a la duna formada per les 

terres sobrants que s’extreuen del rebaix per la caixa de paviment es preveu una plantació arbustiva amb Gaura 

lindheimeri. 

 

 

Clavegueram-  En quant al clavegueram es col·loca un tub drenatge circular perforat de polietilè d'alta densitat 

de 150 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del drenatge. El drenatge esta situat 

longitudinalment al camí amb pendent del 1.5% canalitzant les aigües fins a la riera pròxima. 

 

 

 

d.   Quadre general de superfícies. 

 

Àmbit d’actuació a pavimentar-  791.95 m2 
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III MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 

Treballs previs - 
 
 Com a treballs previs destaca: 

 

- La protecció dels troncs dels arbres que puguin veures afectats per les obres  fins a una alçada de 2,5m. 

 

 
 
Enderrocs i moviment de terres- 
 

En quant a enderrocs es preveu la retirada de part de la vorada allà on aniran situats els guals d’accés al 

carrer de Priorat. 

Respecte al moviment de terres, seguint les recomanacions de l’Estudi Geotècnic, la Memòria Valorada 

contempla sanejar la superfície actual del camí rebaixar 23cm, compactar la caixa de paviment al 95% del P.M. i 

reblir amb Tot-U artificial compactat al 98% del P.M els 20cm rebaixats. 

Les terres que s’extreuen del rebaix del camí s’utilitzaran per la formació de la plataforma de la plaça del 

Tanatori i les terres sobrants que no es puguin utilitzar es portaran a l’abocador. 

 
Ferms i paviments- 
 

 

Ferms 

Per a la determinació del ferm ens hem basat en les categories de trànsit i seccions estructurals de ferms definides 

per Incasol i  IC.2003 MOPU, Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres, i les determinacions del PG-3 per 

a terreny terraplenats descrits en l’article 330, així com les indicacions de l’estudi geotècnic realitzat per Centre 

Català de Geotecnia (informe núm. 15.368).  

Cal tenir en compte que la norma PG-3 no és d’aplicació en el nostre cas ja que està previst per a realització de 

ponts i carreteres i per a la creació d’esplanades a partir de terraplenats, que no és el cas ja que l’esplanada és 

existent, per el que l’emprem com a guia normativa assimilable. 

 

Paràmetres de dimensionat 

 

L’esplanada existent es compactarà de manera que la capacitat portant de l’esplanada sigui assimilables a uns 

tipus E1 segons .art.330 de PG3, o sigui superior a 60Mpa en un assaig de placa de carrega. 

 La  determinació d’aquest paràmetre es fa per mitjà de l’assaig de Carrega amb Placa. Sobre seccions de paviment, 

es defineixen tres categories d’esplanades en funció del seu Ev2 (MPa) mínim:  

 

E1 60= Ev2<120 Esplanada deformable  

E2 120= Ev2<300 Esplanada poc deformable  

E3 300= Ev2 Esplanada molt poc deformable  
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PG-3 art. 330 Normativa per al terraplenat en carrteres 

 

- S’exigirà a l’Empresa que efectua la compactació, que arribi a una densitat igual o superior al 95% de la 
densitat 
màxima que s’obtingui, amb aquest mateix material, en l’assaig Proctor Modificat. 

 
- Durant l’execució de la compactació, es portarà un control per comprovar i corregir el compliment del paràgraf 

anterior. 

 

Categoria del tràfic.  

 

La categoria de tràfic ve definida pel número de per al seu ús i el tràfic previst: 

 

 Per a un paviment a la Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres distingeix vuit 

nivells de tràfic en funció del nombre diari de vehicles pesats que usaran el paviment, en el nostre cas:  

 

-  Molt baixa densitat de tràfic (<25IMDp), tipus T-42 segons Norma 6.6 I.C de la Direcció General de Tràfic.  
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Incasol classifica els vials segons l’ús que d’aquests es fa, es tracta de: 

 

- Categoria V-5, vials amb preferència per a vianants i transit rodat per a manteniment 

 

 

 

- Usos. L’ús fonamental al que es destina l’espai es principalment reservat a vianants, tret que puntualment pugui 

accedir el cotxe fúnebre i algun vehicle de tipus mitjà per a manteniment. 

Seccions de paviments 

Per a la determinació de la secció de paviments, a banda de l’experiència prèvia, hem utilitzat les tabules de 
seccions estructurals de Incasol i Norma 6.6 I.C de la Direcció General de Tràfic. 

 
I taula d’Incasol 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Paviments 

 

Llosa de formigó tenyit: 

Es preveu una llosa de formigó tenyit (color vermell-granate) de 15cm amb l’àrid rentat. Per assolir una bona qualitat 

d’aquest paviment  es preveu: 

- Base de paviment, es disposarà sobre una base de 15cm de gruix de Tot-U artificial compactat al 98% del P.M. El 

material aportat per aquesta base granular serà assajat, comprovant els nivells de matèria orgànica, guixos i òxids 

seguint el compliment de la normativa d’aplicació. 

- Llosa de formigó HMF-25/P/10/I, de 15cm de gruix, amb additiu  superfluidificant tipus Sika Viscocrete 5920 a relació 

del 0.5% del pes del ciment, o equivalent, relació aigua/ciment de 0.40, s’addicionaran fibres, de polipropilè de 

longitud 12mm, tipus SikaFiber M-12 de la casa comercial SIKA o equivalent, amb una quantia mínima de 900g/m³, 

addicionat a planta, abocat amb bomba, estès i vibrat manual.  

- Per a assolir la textura i color buscats s’utilitzarà  retardant de fraguat tipus Pieri VBA Bio de la casa Grace. 

Trancorregudes entre 12 i 48 hores es rentarà el producte eliminant sorra i ciment i deixant la textura d’àrid rentat. Per 

a donar color al formigó s’utilitzarà l’additiu Pieri Chromofibre 16 de la casa Grace. 

 Els productes específics per a donar textura i color al formigó s’empraran sempre seguint les indicacions dels tècnics 

de la casa que els fabrica. 

La temperatura per formigonar ha d’estar compresa entre els 2 i els 40 ºC. Es suspendran els treballs en cas de pluja. 

En cap cas pot transcórrer més de 1 hora entre la fabricació del formigó i la seva completa posada en obra. 

El procés de curat del formigó es crític i es mantindrà permanentment humit fins que adquireixi el 75% de la seva 

resistència de projecte. 

El moment de tall de les juntes es crític; s’ha de realitzar quant el formigó ha endurit lo suficient per produir un tall net i 

abans de començar a esquerdar-se; serà obligatori disposar de dos equips de tall. 

Control estadístic a nivell normal del formigó, amb les següents especificacions: control documental amb albarà de 

subministrament; rebuig immediat en cas que en l’albarà no figurin algunes de les especificacions requerides o l’hora 

de fabricació. 

Control de consistència del 100% de les amassades que arribin a obra mitjançant control executat per la mateixa 

empresa; rebuig immediat del camió en cas de no complir la consistència. Control de temps; rebuig immediat si es 

supera una hora des de la fabricació. 

Controls de resistència, una de cada quatre amassades (25/40 M3) que arribin a obra, control de resistència a 

compressió (UNE 83300 a 83304) i a flexotracció (UNE-EN 12350-A, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 

12390-2 i UNE-EN 12390-5) 

 

Clavegueram- 
 

Canalització superficial d’aigua. 

Tots els paviments disposaran d’una pendent mínima dels 1,5% per a facilitar el seu drenatge. 

 

Canalització i pous. 

S’ha previst la col·locació de drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de 

diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del drenatge i malla geotèxtil. Col·locat al fons de 

la rasa sobre llit de formigó. Donat el terreny i la profunditat de les rases no s’ha previst entibar la rasa però si 

que caldrà executar les rases amb molta cura evitant el seu desmoronament i garantint la seguretat dels 

operaris.  

 

L’enjardinament  
 

En quant al treballs de jardineria l’únic destacable és els treballs per tal de minimitzar els danys que l’obra pugui causar en 

l’arbrat existent. Es tracta de podar els 2,5m inferiors dels xiprers que es puguin veure afectats i protegir els seus troncs amb 

taulons de fusta.  Altres tasques són:  Es preveu la plantació de vegetació arbustiva a la zona de la duna formada per terres 

sobrants del rebaix de la caixa del paviment on es plantarà Gaura lindheimeri que es subministrarà en contenidor de 1l a raó 

de 5 unitats per a metre quadrat. 
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IV COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 
a.   Compliment de la Ordre VIV/561/2010 respecte accessibilitat . 
 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat compleixen les exigències d’accessibilitat 

determinades en: 

- Ordre VIV/561/2010   Accessibilitat als espais públics urbanitzats 

- RD. 505/2007  

- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 

danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i 

segura a les persones amb discapacitat. 

 

L’’ambit d’aplicació d’aquest reglament és exclusivament l’àmbit d’obra de la Fase 1 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències Ordre VIV/561/2010   als 

quals es dóna resposta des del disseny del projecte d’urbanització. 

 

Condicions d’accessibilitat: 

Qualsevol via pública haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar 

amb les següents condicions: 

 - No tindrà ressalts ni graons aïllats.     COMPLEIX 

 - Altura lliure de pas 2,20 m.       COMPLEIX 

- Paviments durs, estables, antilliscants, sense peces soltes 

 i amb franges de paviment tàctil indicador de    COMPLEIX 

 

Via pública adaptada 

 

- Itinerari de vianants accessible * segons el capítol III.     COMPLEIX 

 

Situació: 

- sempre de manera adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi 

físicament el límit edificat a nivell del terra.        (NO APLICABLE)

   

 - es garanteix la continuïtat dels itineraris de vianants en l’encreuament amb l’itinerari de 

vehicles, passos soterranis i elevats.     

    SÍ 

- Plataforma única d’ús mixt: quan l’amplada o la morfologia de la via impedeixin la separació de 

vehicles i vianants a diferents nivells.                               

 Sí 

 

Amplada:  

≥ 1,80 m S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,50m en zones urbanes consolidades. .     

COMPLEIX 

Alçada: ≥ 2,20 m, lliure de pas en tot el seu recorregut                 

COMPLEIX  

Desnivells: 

 Seran salvats per rampes o ascensors accessibles segons els articles 14, 16 respectivament.  

- Les escales que serveixin d’alternativa a una rampa han de ser accessibles.  

- Les escales mecàniques i tapissos rodants no formen part de l’itinerari accessible, però el 

complementen.  

         NO AFECTA 
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- Canvis de direcció: permet inscriure un cercle de ∅1,50 m.                              

COMPLEIX 

 

 - Espai de gir: Es garantirà el gir, creuament i canvi de direcció de les persones independentment 

de les seves característiques o manera de desplaçament.            

         COMPLEIX  

- Paviment: 

 - Dur, estable, antilliscant en sec i mullat. No conté peces ni elements ni peces solts. Amb 

continuïtat i sense ressalts.  

- Franges de paviment tàctil d’indicació i advertiment segons art. 45. 

 - En plataforma única d’ús mixt: quedarà perfectament diferenciada la zona preferent de 

vianants.                

       COMPLEIX 

- Pendent: ≤ 6% (longitudinal) ≤ 2% (transversal)                       

COMPLEIX 

- Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si n’hi ha d’alternatius, no accessibles. Si no hi 

ha façana: Franja de 0,40 m de paviment tàctil que serveixi d’enllaç entre dues façanes.        

  COMPLEIX 

 - Informació: Necessària per orientar-se de manera eficaç en tot el recorregut i poder localitzar els 

diferents espais i punts d’interès. Mitjançant senyals, paviments, rètols i plafons, mapes plànols i 

maquetes. (art. 40, 41, 42, 43, 44 i 45)      

                COMPLEIX 

 

- Elements d’urbanització accessibles * segons el capítol V.   

 COMPLEIX 

 

- Rampes                                                                         No intervé 

- Ascensor                       No intervé 

- Escales              No intervé 

- Guals vianants                    No intervé 

Amplada ≥ 1,80 m 

Trobada gual/calçada: Enrasada. 

Cantells Es garantirà la inexistència de cantells vius. 

 

Pendents: 

 longitudinal: ≤ 10% trams ≤ 2,0m de llargada; ≤ 8% trams ≤ 2,5m de llargada. Guals amb 

tres pendents i en guals per enrasar la vorera. 

  Pendents transversal: ≤ 2%  

-  Protecció lateral: - En guals d’un pla inclinat: es col·locaran elements puntuals en cada lateral 

del  pla inclinat. 

- Senyalització:  

- Vorera: Paviment tàctil indicador direccional de 0,80 m d’amplada entre la façana (o element 

que materialitzi el límit edificat) i l’inici del gual. Transversal al trànsit de vianants de la vorera. 

Alineada amb la corresponent franja indicadora del costat oposat de la calçada.  

- Gual: Paviment tàctil indicador de botons de 0,60m al llarg de la trobada del gual amb la 

calçada. 

 

- Pas de vianants                    No Intervé 

 

-  Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles  

(guals, passos de vianants, illetes, semàfors) * segons el capítol VI.  No intervé 

-  Urbanització de fronts de parcel·la * segons el capítol VII.   No intervé 
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-  Mobiliari urbà accessible * segons el capítol VIII.    COMPLEIX 

 

 

 

Ubicació  

-  Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les 

persones.  

-  No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 

 - Preferentment alineats junt a la banda exterior de la vorera, i a una distancia ≥ 0,40 m de 

la voravia. 

Elements sortints o volats:  

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva detecció a una altura mínima de 0,15 m del 

terra. - No tindran arestes vives. - Si estan adossats a la façana: alçada lliure ≥ 2,20m. 

- Senyalització: - Qualsevol element transparent, segons criteris de l’article 41. 

 

-  Elements vinculats al transport       

(places d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici...)   no s’intervé 

-  Senyalització i comunicació sensorial     no s’intervé 

 

Àrees d’estança: 

 Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es desenvolupen una o diverses activitats 

(esbarjo, jocs, activitats comercials, passeig, esport, etc.), en les que les persones resten durant cert 

temps, havent d’assegurar la seva utilització no discriminatòria per part de les mateixes.  

Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar amb les següents condicions:  

- No tindrà ressalts ni graons aïllats.  

- Altura lliure de pas 2,20 m.  

- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces soltes i amb franges de paviment tàctil indicador 

de direcció i advertiment. 

COMPLEIX 

Condicions generals:  

Accés: des d’un itinerari de vianants accessible  

Itinerari de vianants accessible: connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o 

eventuals.  

COMPLEIX 

General:  

- no presenta ressalts no graons aïllats en cap punt.  

- alçada de pas ≥ 2,20 m.  

- paviment dur, estable, antilliscant, sense elements “solts”, paviment tàctil de direcció i advertiment 

(art. 45) art.4 - Elements d’urbanització accessible cap. V  

- Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

cap. VI  

- Mobiliari urbà accessible cap. VIII  

- Elements vinculats al transport (places d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, entrades i 

sortides de vehicles) cap. IX 

 - Senyalització i comunicació sensorial (senyals, rètols, plafons, mapes, etc.) cap. XI 

 

COMPLEIX 

 

Accés des d’un itinerari de vianants accessible: 
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 - assegura l’amplada i alçada de pas (1,80 m x 2,20 m) 

 - no presenta ressalts no graons. art.6  

Disposa d’itinerari de vianants accessible: 

 - connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals. art.6 Instal·lacions, 

activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals: - garantiran el seu ús de manera autònoma i segura. 

art.6 Zones amb presència d’espectador:  

- Reserva de places d’espectadors amb mobilitat reduïda: * 1 cada 40 places o fracció. Senyalitzades * 

dimensions: 1,50 m x 1,00 m (longitud x amplada) * al costat de l’itinerari de vianants accessible 

 - S’habilitarà un bucle d’inducció o altre sistema alternatiu per a les persones amb discapacitat auditiva. 

art.6 Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha: 

 - 1 cada 10 places o fracció a 

Altres: - Incorporació de dispositius i tecnologies que facilitin la seva interacció i utilització (millora de 

l’accessibilitat).  

COMPLEIX 

 

b.   Compliment del Decret 135/1995 respecte accessibilitat . 
 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat compleixen les exigències d’accessibilitat 

determinades en: 

- Ordre VIV/561/2010   Accessibilitat als espais públics urbanitzats 

- RD. 505/2007  

- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 

danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i 

segura a les persones amb discapacitat. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències D.135/1995 als quals es dóna 

resposta des del disseny del projecte d’urbanització 

 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

D’URBANISME 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats 

 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 

X Mixt de vianants i vehicles adaptat 

 Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució 

 No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució alternativa. 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

X Paviments en espai públic 

X Guals 

 Passos de vianants 

 Escales 

 Rampes 

 Ascensors 

 Aparcaments 

 Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

X Condicions Generals 

X Elements Urbans diversos 

X Per elements 
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 Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
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ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 
 1 2 

Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X 

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El pendent longitudinal no supera el 8%. X X 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 

transversal no superior al 2%. 
X X 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT  
 1 2 

Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m. X X 

Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de l'itinerari. X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 

transversal no superior al 2%. 
X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 
 1 2 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  parcs i jardins, 

paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 
X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. X X 

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb 

dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat 

es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

GUALS ADAPTATS 
 1 2 

Amplada lliure mínima d'1,20 m. X X 

Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. X X 

Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. X X 

Paviment del gual amb textura diferenciada. X X 

Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. X X 

Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 
 1 2 

Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. X X 

Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas de 

vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada. 
X X 

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas de vianants i 

paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m. 
X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 



21 
 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

CONDICIONS GENERALS 
 1 2 

Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 

Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un 

element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una 

alçada igual o superior a 2,10 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 
 1 2 

Elements de 

senyalització 

Semàfors Sonoritzat i deixant pas lliure de 90 cm. X X 

Caixes de regulació semafòrica Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

Senyals de trànsit Alçada mínima de 2,10 m. X X 

Senyals de propaganda o 

informació 
Alçada mínima de 2,10 m. o projectat fins al terra X X 

 

Elements 

d’enllumenat 

Bàculs Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

Caixa d’enllumenat Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

 

Elements de 

protecció 

Baranes Alçada de 90 / 95 cms amb protecció interior. X X 

Fitons Separats un mínim de 90 cm. / Alçada >= 80 cm. X X 

 

Serveis públics 

Cabina de telèfon De 0,80 x 1,20 m i alçada de l'aparell màxim 1,40 m. X X 

Bústia de correus Alçada màxima 1,40 m i deixar 90 cm de pas X X 

Rellotge zona blava Detectable des del terra X X 

Lavabo públic 

Porta de 0,80 m ressalt de 2 cm, inscriure diàmetre de 

150. 
X X 

Deixar pas de 90 cm i vidres senyalitzats X X 

Marquesines Gir de 1,50 m de diàmetre X X 

Pal de parada bus Sense elements volats o a més de 2,10 m X X 

 

Comercial 
Venda de diaris, flors i altres 

quioscs 

Vidres senyalitzats, disposar de 1,50 cm de diàmetre al 

davant 
X X 

 

Mobiliari 

Bancs Amb respatller X X 

Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm X X 

Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm X X 

Fonts Sense ressalts al terra i brollador horitzontal X X 

Jocs infantils Algun element adaptat X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 
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Observacions 

 

 

 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 
 1 2 

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i 

continuats il.luminats tota la nit. 
X X 

Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les personas amb disminució visual puguin 

detectar a temps l'existència de l'obstacle. 
X X 

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X 

Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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c. Normativa tècnica  d’obligat compliment 
 

General    

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 

 

 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II 

(BOE 17/12/2004) 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  

les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

Vial i t a t     
 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 

(BOE 23/05/1990) 
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 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  

marcado, control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

genèric  d ’ insta l · lac ions urbanes   

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir 

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 

preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

xarxes de  p rove ïment  d ’a igua potable  

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo 

humano  

(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 

Hidrants  d ’ incendi  

 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 
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xarxes de  sanejament  

 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

(BOE 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

 

Àmbit  munic ipa l  o  supramunic ipal :  

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 

 

xarxes de  d is t r ibuc ió  de ga s cana l i tzat  

 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias”: 

(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 

xarxes de  d is t r ibuc ió  d ’energ ia  e lèct r ica  

 

GENERAL  

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de 

instalaciones de energia eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

ALTA TENSIÓ  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

BAIXA TENSIÓ  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

CENTRES DE TRANSFORM ACIÓ  

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación”  

(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC  

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones 

de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

 

xarxes de  te lecomunicac ions  

 

 Especificacions tècniques de les Companyies 



II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



AMIDAMENTS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.0 Urbanització tanatori St. Quirze FASE 1                         

SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                 

HRE22100     u   Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent

Protecció indiv idual de tronc d'arbre de perímetre aprox imat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fus-
tes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'en-
conxat, amb el desmuntatge inclòs

zona v orera 3 3,000

3,000

F21QZ501     u   Trasllat provisional de senyal de trànsit                       

Desmuntat i reubicació de senyal de trànsit, inclòs suports i demolició de fonamentació i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1 1,000

1,000

APARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS                                                       

F219FFA0     m   Tall paviment de form. 10 cm de fondària                        

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

TALL 1 8,000 8,000

8,000

F2191305     m   Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i c

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

1 8,000 8,000

8,000

F2131223     m3  Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrr

Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

1 8,000 0,500 0,300 1,200

1,200

F2R5423A     m3  Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de re

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y  tiempo
de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y  hasta 20 km

1 8,000 0,150 0,500 0,600

1 8,000 0,500 0,300 1,200

suma parcial 1,800

esponjament 30% 1 3,000 0,300 0,900

2,700

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1 1 2,700 2,700

2,700
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AMIDAMENTS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

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

1 290,000 0,300 87,000

1 250,000 0,150 37,500

1 220,000 0,050 11,000

1 8,000 0,100 0,800

136,300

F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

1 785,000 785,000

785,000

F2A15000     m3  Subministrament de terra adequada d'aportació                   

Subministrament de terra adequada d'aportació

1 200,000 0,050 10,000

10,000

F226122A     m3  Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to

erraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 %  del PM

1 150,000 0,050 7,500

1 77,000 0,600 46,200

53,700

F24120DA     m3  Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'esper

Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

terra no adequ 1 400,000 0,050 20,000

esponjament 1 20,000 0,300 6,000

26,000

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 26,000 26,000

26,000

F2412033     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1 105,000 105,000

esponjament 1 0,250 85,000 21,250

126,250
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AMIDAMENTS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM                                                     

FD5A4631     m   Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficial 

                Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de
PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 50%  de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%  de sorra, i càrre-
ga de les terres sobrants sobre camió o contenidor

1 96,000 96,000

96,000

SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I  PAVIMENTS                                           
APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS                                                       

F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, inclos base de formigó no estructural de HM-20/P/40/I   de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4 amb portland amb filler calcan, elaborat amb
formigonera de 165l.

1 6,000 6,000

6,000

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

1 4,800 4,800

4,800

F98567AS     m   Gual peatonal de peces de formigó, tipus v160 de Breinco o equiv

Gual per vehicles de peces de formigó, tipus v160 de Breinco o equivalent,  inclòs part proporcional
de peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

1 4,800 4,800

4,800

APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS                                                       

F921R01J     m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-
terial al 98 %  del PM

1 1 780,000 0,150 117,000

117,000

193514B4     m2  Paviment de formigó hidròfug de 15cm gruix HMF-25/P-3,5/P/10/l  

Paviment de formigó hidròfug HMF-25/P-3,5/P/10/I, de 15 cm de gruix  col·locat sobre capa drenant,
mide màxima de l'àrid 10mm, amb additiu  superfluidificant tipus Sika Viscocrete 5920 a relació del
0.5%  del pes del ciment, o equivalent, relació aigua/ciment de 0.40, s’addicionaran fibres, de polipro-
pilè de longitud 12mm, tipus SikaFiber M-12 de la casa comercial SIKA o equivalent, amb una quan-
tia mínima de 900g/m³, addicionat a planta, abocat amb bomba, estès i v ibrat manual. Per a assolir la
textura i color buscats s’utilitzarà  retardant de fraguat tipus Pieri VBA Bio de la casa Grace i l’additiu
Pieri Chromofibre 16 de la casa Grace, 4kg/m2. Inclou el tall de pav iment per a la creació de jubts
de retracció cada 25m2

1 1 780,000 780,000

780,000

F31DD120     m2  Encofrat amb tauler de fusta per al límit de paviment, per a dei

Encofrat amb tauler de fusta per al límit de pav iment, per a deixar el formigó v ist, amb alçada màxi-
ma de 20cm

1 94,000 0,200 18,800

1 13,000 0,200 2,600

1 8,000 0,200 1,600
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AMIDAMENTS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 160,000 0,200 32,000

55,000

F9A23210     m3  Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb es-
tesa i piconatge mecànics del material

1 4,000 0,300 1,200

1,200

SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA                                                      

FR7212J0     ut  Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d

Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 1l, inclos primer reg

1 68,000 68,000

68,000

FR3P2154     m3  Aportació terra vegetal                                         

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv itat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

1 80,000 0,080 6,400

6,400

SUBCAPITOL 1.10 SEGURETAT I SALUT                                               

SEG-01           Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut 

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut

1 1,000

1,000

SUBCAPITOL 1.7 CONTROL DE QUALITAT                                             

CQ-01        ut  Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualita

Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

1,000
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PRESSUPOST
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.0 Urbanització tanatori St. Quirze FASE 1                         

SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                 

HRE22100     u   Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent

Protecció indiv idual de tronc d'arbre de perímetre aprox imat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fus-
tes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'en-
conxat, amb el desmuntatge inclòs

3,000 36,88 110,64

F21QZ501     u   Trasllat provisional de senyal de trànsit                       

Desmuntat i reubicació de senyal de trànsit, inclòs suports i demolició de fonamentació i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1,000 38,22 38,22

TOTAL APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS................................. 148,86

APARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS                                                       

F219FFA0     m   Tall paviment de form. 10 cm de fondària                        

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

8,000 6,16 49,28

F2191305     m   Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i c

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

8,000 4,36 34,88

F2131223     m3  Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrr

Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

1,200 34,29 41,15

F2R5423A     m3  Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de re

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y  tiempo
de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y  hasta 20 km

2,700 13,70 36,99

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,700 12,81 34,59

TOTAL APARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS ........................................... 196,89
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PRESSUPOST
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

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

136,300 3,50 477,05

F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

785,000 1,53 1.201,05

F2A15000     m3  Subministrament de terra adequada d'aportació                   

Subministrament de terra adequada d'aportació

10,000 6,36 63,60

F226122A     m3  Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to

erraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 %  del PM

53,700 6,79 364,62

F24120DA     m3  Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'esper

Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

26,000 5,48 142,48

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,000 14,00 364,00

F2412033     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

126,250 1,72 217,15

TOTAL APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES.......................... 2.829,95

TOTAL SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS
PREVIS I ENDERROCS

3.175,70

SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM                                                     

FD5A4631     m   Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficial 

                Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de
PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 50%  de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%  de sorra, i càrre-
ga de les terres sobrants sobre camió o contenidor

96,000 21,80 2.092,80

TOTAL SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM..................................... 2.092,80
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PRESSUPOST
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I  PAVIMENTS                                           
APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS                                                       

F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, inclos base de formigó no estructural de HM-20/P/40/I   de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4 amb portland amb filler calcan, elaborat amb
formigonera de 165l.

6,000 21,76 130,56

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

4,800 93,62 449,38

F98567AS     m   Gual peatonal de peces de formigó, tipus v160 de Breinco o equiv

Gual per vehicles de peces de formigó, tipus v160 de Breinco o equivalent,  inclòs part proporcional
de peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

4,800 63,83 306,38

TOTAL APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS.............................................. 886,32

APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS                                                       

F921R01J     m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-
terial al 98 %  del PM

117,000 17,67 2.067,39

193514B4     m2  Paviment de formigó hidròfug de 15cm gruix HMF-25/P-3,5/P/10/l  

Paviment de formigó hidròfug HMF-25/P-3,5/P/10/I, de 15 cm de gruix  col·locat sobre capa drenant,
mide màxima de l'àrid 10mm, amb additiu  superfluidificant tipus Sika Viscocrete 5920 a relació del
0.5%  del pes del ciment, o equivalent, relació aigua/ciment de 0.40, s’addicionaran fibres, de polipro-
pilè de longitud 12mm, tipus SikaFiber M-12 de la casa comercial SIKA o equivalent, amb una quan-
tia mínima de 900g/m³, addicionat a planta, abocat amb bomba, estès i v ibrat manual. Per a assolir la
textura i color buscats s’utilitzarà  retardant de fraguat tipus Pieri VBA Bio de la casa Grace i l’additiu
Pieri Chromofibre 16 de la casa Grace, 4kg/m2. Inclou el tall de pav iment per a la creació de jubts
de retracció cada 25m2

780,000 20,50 15.990,00

F31DD120     m2  Encofrat amb tauler de fusta per al límit de paviment, per a dei

Encofrat amb tauler de fusta per al límit de pav iment, per a deixar el formigó v ist, amb alçada màxi-
ma de 20cm

55,000 34,01 1.870,55

F9A23210     m3  Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb es-
tesa i piconatge mecànics del material

1,200 52,16 62,59

TOTAL APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS.............................................. 19.990,53

TOTAL SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I  PAVIMENTS.................... 20.876,85
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Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA                                                      

FR7212J0     ut  Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d

Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 1l, inclos primer reg

68,000 3,88 263,84

FR3P2154     m3  Aportació terra vegetal                                         

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv itat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

6,400 34,00 217,60

TOTAL SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA........................................... 481,44

SUBCAPITOL 1.10 SEGURETAT I SALUT                                               

SEG-01           Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut 

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut

1,000 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.10 SEGURETAT I SALUT.......................... 500,00

SUBCAPITOL 1.7 CONTROL DE QUALITAT                                             

CQ-01        ut  Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualita

Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

1,000 652,91 652,91

TOTAL SUBCAPITOL 1.7 CONTROL DE QUALITAT....................... 652,91

TOTAL CAPITOL 1.0 Urbanització tanatori St. Quirze FASE 1.......................................................................... 27.779,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 27.779,70
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RESUM DE PRESSUPOST
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CAPITOL RESUM EUROS

1.0 Urbanització tanatori St. Quirze FASE 1............................................................................................................. 27.779,70

 

-1.1 -MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS..................................... 3.175,70

-1.2 -CLAVEGUERAM..................................................................................................... 2.092,80

-1.3 -ENCINTATS I PAVIMENTS...................................................................................... 20.876,85

-1.6 -JARDINERIA.......................................................................................................... 481,44

-1.10 -SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 500,00

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de
seguretat i salut

-1.7 -CONTROL DE QUALITAT........................................................................................ 652,91

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 27.779,70

13,00% Despeses Generals....................... 3.611,36

6,00% Benefici industrial.......................... 1.666,78

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.278,14

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 33.057,84

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 33.057,84

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES MIL CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

St Quirze del Vallés, a 28 octubre de 2016.

Ajuntament de Sant Quirze                         VSArquitectura                                             

                                                                Josep Val   i   Arnau Solé                                  
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SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ARQUTIECTE: VS ARQUITECTURA. JOSEP VAL I ARNAU SOLÉ, ARQUITECTES

27.779,70 €

3.611,36 €

1.666,78 €

33.057,84 €

PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

(sense IVA)

21% IVA sobre  33.057,84 € 6.942,15 €

(IVA inclòs)

Els arquitectes redactors,

JOSEP VAL ARNAU SOLÉ

Arquitecte, col. Num. 15195/5 Arquitecte, col. Num. 34119/3

Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze del Vallés

Total Pressupost d'Execució Material (PEM)

Despeses Generals (13% sobre PEM)

Benefici Industrial (6% sobre PEM)

Subtotal PEM amb DG + BI (PEC OBRA)

PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
39.999,99 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

33.057,84 €



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 1.0 Urbanització tanatori St. Quirze FASE 1                         
SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                 
HRE22100     u   Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent

Protecció indiv idual de tronc d'arbre de perímetre aprox imat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconx at, amb el desmuntat-
ge inclòs

A01H2000     0,400 h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              23,13000 9,25102

A01H3000     0,400 h   Ajudant per a seguretat i salut                                 20,82000 8,32712

B1Z0A010     0,500 kg  Filferro acer galv anitzat, per a seguretat i salut              2,52000 1,25987

B1Z0D300     0,064 m³  Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut                   267,02000 17,08938

B1Z73100     0,800 m²  Planx a de poliestirè ex pandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10
mm 

0,96000 0,76792

A%AUX001     1,060 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           17,60000 0,18656

Suma la partida........................................................ 36,88187

Arrodoniment........................................................... -0,00187

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

F21QZ501     u   Trasllat provisional de senyal de trànsit                       

Desmuntat i reubicació de seny al de trànsit, inclòs suports i demolició de fonamentació i càrrega manual i mecàni-
ca de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            18,18766 36,37532

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 36,40000 0,54600

C1101200     0,075 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              17,31175 1,29838

Suma la partida........................................................ 38,21970

Arrodoniment........................................................... 0,00030

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS                                                       
F219FFA0     m   Tall paviment de form. 10 cm de fondària                        

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir

C170H000     0,220 h   Màquina tallajunts amb disc de diamant                          9,81349 2,15897

A0150000     0,220 h   Manobre especialista                                            18,18766 4,00129

Suma la partida........................................................ 6,16026

Arrodoniment........................................................... -0,00026

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

F2191305     m   Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i c

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            18,18766 1,81877

C1101200     0,057 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              17,31175 0,98677

C1313330     0,028 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    55,00000 1,54000

A%AUX001     1,060 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,80000 0,01908

Suma la partida........................................................ 4,36462

Arrodoniment........................................................... -0,00462

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Urbanització Tanatori St Quirze FASE 1                          

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F2131223     m3  Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrr

Demolició de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

A0140000     0,200 h   Manobre                                                         21,40000 4,28000

A0150000     0,800 h   Manobre especialista                                            18,18766 14,55013

C1101200     0,500 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              17,31175 8,65588

C1313330     0,120 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    55,00000 6,60000

A%AUX001     1,060 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,80000 0,19928

Suma la partida........................................................ 34,28529

Arrodoniment........................................................... 0,00471

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

F2R5423A     m3  Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de re

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y  tiempo de espera para
la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y  hasta 20 km

C1501700     0,380 h   Camión para transporte de 7 t                                   36,04000 13,69520

Suma la partida........................................................ 13,69520

Arrodoniment........................................................... 0,00480

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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     1,500 t   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 8,54000 12,81000

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              
F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

Ex cav ació per a rebaix  en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala ex cav adora i càrrega directa sobre
camió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb una compactació del 95% del P.M.

C1331100     0,012 h   Motoaniv elladora petita                                         58,09351 0,69712

C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            69,54102 0,83449

Suma la partida........................................................ 1,53161

Arrodoniment........................................................... -0,00161

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

F2A15000     m3  Subministrament de terra adequada d'aportació                   

Subministrament de terra adequada d'aportació

A            1,000 m3                                                                  6,36000 6,36000

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

F226122A     m3  Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to

erraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material tolerable de la pròpia ex cav ació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

SE           1,000 m3                                                                  6,79000 6,79000

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F24120DA     m3  Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'esper

Transport de terres a dipòsit, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501A00     0,099 h   Camió per a transport de 24 t                                   55,31440 5,47613

Suma la partida........................................................ 5,47613

Arrodoniment........................................................... 0,00387

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 se-
gons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L00     1,000 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 14,00000 14,00000

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS

F2412033     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de fins a 2 km

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM                                                     
FD5A4631     m   Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficial 

                Rasa de drenatge del terreny , per a recollir aigües superficials, de 60x 60 cm, amb tub de PVC per a
drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de v olta i de paret simple, amb ex cav ació mecànica, reblert de la ra-
sa amb 50% de grav a embolcallada amb geotèx til i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I PAVIMENTS                                           
APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS                                                       
F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions 80x 200x 1000, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, inclos
base de formigó no estructural de HM-20/P/40/I   de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4
amb portland amb filler calcan, elaborat amb formigonera de 165l.

A012N000     0,160 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,60000 4,09600

A0140000     0,400 h   Manobre                                                         21,40000 8,56000

B064300C     0,060 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          67,83000 4,06980

B0710250     0,010 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      31,99957 0,32000

B96512C0     1,000 m   Vorada recta de formigó, monocapa, A2 20x 10cm                   4,58444 4,58444

A%AUX001     1,060 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,70000 0,13462

Suma la partida........................................................ 21,76486

Arrodoniment........................................................... -0,00486

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v 120 de Breinco o equiv alent, inclòs part proporcional de peces especials
de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165
l.

A012N000     0,270 h   Oficial 1a d'obra pública                                       x  1,02 25,60000 7,01568

A0140000     0,600 h   Manobre                                                         x  1,02 21,40000 13,03260

B064500C     0,050 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          61,99643 3,09982

B985ZD08     0,050 u   Peça de formigó per a caps de guals tipus v 120 de Breinco o simi 76,00000 3,80000

B985ZT08     1,020 m   Peça de formigó per a guals tipus v 120 de Breinco o similar equi 65,00000 66,30000

D0701821     0,004 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 94,20656 0,37683

Suma la partida........................................................ 93,62493

Arrodoniment........................................................... -0,00493

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

F98567AS     m   Gual peatonal de peces de formigó, tipus v160 de Breinco o equiv

Gual per v ehicles de peces de formigó, tipus v 160 de Breinco o equiv alent,  inclòs part proporcional de peces es-
pecials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigone-
ra de 165 l.

A012N000     0,270 h   Oficial 1a d'obra pública                                       x  1,02 25,60000 7,01568

A0140000     0,590 h   Manobre                                                         x  1,02 21,40000 12,81539

B064500C     0,050 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          61,99643 3,09982

B985ZD08     0,050 u   Peça de formigó per a caps de guals tipus v 120 de Breinco o simi 76,00000 3,80000

B989XSE      1,020 m   Peça de formigó per a guals tipus v 60 de Breinco o similar equiv 36,00000 36,72000

D0701821     0,004 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 94,20656 0,37683

Suma la partida........................................................ 63,82772

Arrodoniment........................................................... 0,00228

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS                                                       
F921R01J     m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 

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

A0140000     0,060 h   Manobre                                                         21,40000 1,28400

B0111000     0,006 m3  Aigua                                                           1,71177 0,01027

B037R000     1,100 m3  Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó    9,40000 10,34000

C1331100     0,040 h   Motoaniv elladora petita                                         58,09351 2,32374

C13350C0     0,044 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            69,54102 3,05980

C1502E00     0,022 h   Camió cisterna 8m3                                              29,22863 0,64303

A%AUX001     1,060 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,30000 0,01378

Suma la partida........................................................ 17,67462

Arrodoniment........................................................... -0,00462

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

193514B4     m2  Paviment de formigó hidròfug de 15cm gruix HMF-25/P-3,5/P/10/l  

Pav iment de formigó hidròfug HMF-25/P-3,5/P/10/I, de 15 cm de gruix  col·locat sobre capa drenant, mide màx ima
de l'àrid 10mm, amb additiu  superfluidificant tipus Sika Viscocrete 5920 a relació del 0.5% del pes del ciment, o
equiv alent, relació aigua/ciment de 0.40, s’addicionaran fibres, de polipropilè de longitud 12mm, tipus SikaFiber
M-12 de la casa comercial SIKA o equiv alent, amb una quantia mínima de 900g/m³, addicionat a planta, abocat
amb bomba, estès i v ibrat manual. Per a assolir la tex tura i color buscats s’utilitzarà  retardant de fraguat tipus Pieri
VBA Bio de la casa Grace i l’additiu Pieri Chromofibre 16 de la casa Grace, 4kg/m2. Inclou el tall de pav iment per a
la creació de jubts de retracció cada 25m2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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F31DD120     m2  Encofrat amb tauler de fusta per al límit de paviment, per a dei

Encofrat amb tauler de fusta per al límit de pav iment, per a deix ar el formigó v ist, amb alçada màx ima de 20cm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS

F9A23210     m3  Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 

Pav iment de granulat de pedra granítica de grandària màx ima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconat-
ge mecànics del material

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA                                                      
FR7212J0     ut  Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d

Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 1l, inclos primer reg

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

FR3P2154     m3  Aportació terra vegetal                                         

Terra v egetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv itat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS

SUBCAPITOL 1.10 SEGURETAT I  SALUT                                               
SEG-01           Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut 

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL 1.7 CONTROL DE QUALITAT                                             
CQ-01        ut  Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualita

Partida d'abonament integra per a despeses de Control de Qualitat segons Pla de Control de Qualitat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 652,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Urbanització 
 

 
 

Emplaçament: Tanatori de Sant Quirze del Vallés. Ronda Arraona cruïlla amb el carrer Priorat. 08192 Sant Quirze del 
Vallés. Barcelona 
 

 
 

Superfície a reformar: 791.95 m2 
 

 
 

Promotor: Ajuntament de Sant Quirze del Vallés 
 

 
 

Arquitecte/s autor/s de la Memòria Valorada:  
Arnau Solé Simón - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  34.119/3 
Josep Val Ravell - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  15.195/5 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Arnau Solé Simón - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  34.119/3 
Josep Val Ravell - Col•legiat al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  15.195/5 
 

 
 

 
 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  No hi ha edificis en l’entorn. 
 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Les obres intervenen sobre les instal·lacions de 
sanejament. 
 

 

Ubicació de vials: L’edifici se situa a la cruïlla de la Ronda Arraona (50 metres) i el carrer Priorat (20 metres).  
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut 

a les obres de construcció 

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

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

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

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

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

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

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

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

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

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris 
per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines 
o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

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

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

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

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

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

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

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

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

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

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

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

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

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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ANNEX DE NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Març 2011 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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

 

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

 

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

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero   

(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 
. 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

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

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

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

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

Derogat capítol III pel RD 
2177/2004 

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

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

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

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

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

 

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

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

 

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

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

 

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

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

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

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

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

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

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

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

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

 

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

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

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

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a càrrec del 
contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de topografia, fins a un 1% del 
pressupost d’execució material del Projecte.  
 
Aquestes despeses han estat repercutides sobre cada partida dins del 6% de despeses indirectes.  
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) tres 
empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i que 
quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.  

 
1.2. PROCÉS  
 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama 
Gantt, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, i 
esperar conformitat.  
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de 
Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.  
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:  
 

- els resultats dels assaigs realitzats;  
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol 
moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.  
 

1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA  
 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un 
certificat de qualitat i garantia.  
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit 
del fabricant.  
 

1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
  

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en 
obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP.  
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de 
la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de 
Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.  
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet 
agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), 
les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  

 
 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:  
 
 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha 
d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple).  
• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o 
en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les 
partides d’obra).  

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  
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1. Operacions de Control a realitzar  
 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs 

s’indica la normativa o procediment concret. 

2 Criteris de presa de mostra  
 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.  
 

3. Especificacions  
 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC 
es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les especificacions: 
criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a 
cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, 
especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó 
aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.  

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 
segons les especificacions exigides.  
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són 
vàlids estrictament els criteris generals. 

  
1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  

 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:  

 
No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte 
(AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.  

 
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a 
cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, 
tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.  

 
 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

 
S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat 
de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, 
certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no 
està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.  

 
El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a 
criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del 
contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 
d’execució més lent del previst.  

 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i 

constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real 
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 CRITERIS GENERALS PEL CONTROL DE QUALITAT  

 2.1 REPLANTEIG  GENERAL DE LES OBRES  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
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2.3 VORADES . COL.LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES  
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2.INTRODUCCIÓ  

En una obra d’aquestes característiques, amb valors petits per una gran obra d’urbanització els estàndards 

aplicables a aquestes últimes no tenen excessiva aplicació, ja que no es disposen els mitjans adequats per 

aconseguir els grans rendiments que solen tenir aquestes obres. Per altra banda, tampoc se li poden exigir grans 

rendiments en una parcel·la relativament petita.  

És per això que la nostra experiència en aquests tipus d’obra és el control dia a dia en els llocs on vagi treballant el 

contractista seguint el ritme pel marcat. Això, sobretot serà més accentuat en els apartats de terres i de paviments. 

Amb aquestes premisses passem a donar una idea del màxim número d’assaigs a realitzar, per capítols 

independents d’obres, que en qualsevol dels casos sempre serà com a mínim els estipulats en el Decret 77/1984 

desenvolupat pel Plec de 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya: 

 3.TERRES 

En aquest capítol s’inclouen els controls de compactació del terreny actual  després del procés de demolició del 

paviment existent abans de procedir al replè. També la idoneïtat dels materials proposats per a replè  de la  base  en  

la coronació  i  el control de compactació de la  capa  de replens de les rases per la nova xarxa  de la companyia 

d’aigües .  

En l’apartat de caracterització de l’esplanada, es preveu la realització d’un assaig Proctor Modificat per cada 10.000 

metres quadrats de superfície, un assaig granulomètric per tamisat també per cada 10.000 metres quadrats. I per la 

mateixa superfície, també es preveu la realització d’un assaig de la determinació dels límits d’Atterberg, un assaig 

de CBR amb com a mínim tres punts, un assaig Proctor Normal i un assaig de determinació del contingut de matèria 

orgànica. 

 A més a més es preveu la realització d’un assaig de la determinació de la densitat “in situ” per mètodes radioactius 

per cada 250 metres de superfície.  

Em l’apartat de rebliments es preveu la realització dels següents assaig:  

 Un assaig Proctor Modificat per cada 3.000 metres cúbics de material.  

 Per cada 1.500 m3 es preveu la realització d’un assaig de granulometria per tamisat i un de determinació 

dels límits d’Atteberg.  

 Per cada 2.500 metres cúbics de material un assaig CBR amb mínim de 3 punts, 

 un assaig Proctor Normal i un assaig de la determinació del contingut de matèria orgànica.  

 I per cada 300 metres cúbics de material una determinació de la humitat i la densitat “in situ” pel mètode 

dels isòtops radioactius.  
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4. PAVIMENTS  

En aquest capítol s’inclouen tant  la capa  de  tot –U aportat  com  del formigó de la base  de paviment  i els 

materials d’urbanització (com vorades,  peces de paviment , etc.)  

En l’apartat de bases de formigó, es realitzarà un assaig de presa de mostres de formigó fresc., incloent la mesura 

del assentament al con d’Abrahams i la fabricació i ruptura a 28 dies d’una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15 x 

30 cm.  

En l’apartat de tot-ú, per cada 1.000 metres cúbics de material es faran els següents assaigs:  

 una determinació de l’equivalent d’arena,  

 una determinació dels límits d’Atterberg,  

 un assaig del contingut de partícules amb dues o més cares de fractura.  

 Per cada 500 metres cúbics de material un assaig de determinació de la humitat i densitat “in situ” 

  i per cara 2.500 metres cúbics de material dos assaigs de placa de càrrega mètode Austríac amb placa de 

30 cm. de diàmetre. 

 

Els assaigs a realitzar es determinaran al moment d'iniciar-se els treballs, havent-se d'aprovar el corresponent Pla 

de Control de Qualitat per part  del Director de les obres. Un cop iniciades les obres, l'empresa responsable del 

Control de Qualitat, lliurarà a la D.F., d'igual manera que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i 

assaigs es realitzin, avançant-los per fax o e-mail, quan del seu resultat se'n derivin aprovacions per a la continuació 

dels treballs de manera immediata.  

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT A.1. 

 DEFINICIÓ DE LA CATEGORIA DE L'ESPLANADA  

A.1.1.- Definició de la categoria de l'esplanada  

M2: 1314 

Denominació de l'assaig                                   Freqüència                 Nombre d'assaigs 

Assaig Proctor Modificat                              1/10.000 m2                   1  

Anàlisi granulomètric per tamisat                     1/10.000 m2                     1 

 Determinació dels límits d'Atterberg              1/10.000 m2                     1  

Assaig C.B.R. 3 punts                                  1/10.000 m2                1  

Assaig Proctor Normal                                 1/10.000 m2                1  

Determinació del contingut de matèria orgànica     1/10.000 m2                   1  

Determinació de la densitat "in situ" 

(inclou la determinació de la humitat)                    1/250 m2                  3 
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A.2.- MOVIMENTS DE TERRES 
 
A.2.1.- Rebliments 
 
M3: 255 
 
Denominació de l'assaig                                        Freqüència                     Nombre d'assaigs 
 
Assaig Proctor Modificat                                      1/3.000 m3                           1 
Determinació dels límits d'Atterberg                     1/1.500 m3                             1 
Assaig C.B.R. 3 punts                                           1/2.500 m3                      1 
Assaig Proctor Normal                                       1/2.500 m3                           1 
Determinació de la densitat "in situ"(inclou la 
determinació de la humitat)                                1/300 m3                       2 

A.3.- FORMIGÓ 
 
A.3.1.- Formigons 
 
M3: 100 
 
Denominació de l'assaig                                    Freqüència                         Nombre d'assaigs 
 
Formigó H-25/P/12/IIa 
Presa de mostres de formigó fresc, incloent 
escull del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de 6 provetes cilíndriques de 
15x30 cm,curat, refrentat i ruptura                                 1/50 m3                                       2 
 
A.5.- FERMS I PAVIMENTS 
 
A.5.1.- Tot ú artificial 
 
M3: 50 
 
Denominació de l'assaig                                            Freqüència                         Nombre d'assaigs 
 
Anàlisi granulomètrica per tamisat                      1/1.000 m3                       1 
Determinació de l'equivalent d'arena                1/1.000 m3                        1 
Determinació dels límits d'Atterberg                     1/1.000 m3                       1 
Assaig de desgast de Los Angeles                        1/1.000 m3                     1 
Coeficient de neteja                                               1/1.000 m3                       1 
Partícules amb 2 o més cares de fractura                  1/1.000 m3                         1 
Determinació de la densitat "in situ"(inclou la 
determinació de la humitat)                                          
10/500 m3                                   2 



AMIDAMENTS
Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze - CQ         

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.01 ACCÉS TANATORI                                                  

SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES                                            

J03D8208     U   Próctor modificat UNE 103-501                                   

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,000

J03D7207     U   Próctor normal UNE 103-500                                      

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,000

J03DR10P     U   Humitat i densitat in situ (mètode nuclear) ASTM D 3017 e1      

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

5,000

J03DS10R_    U   Placa de càrrega de 60 cm de diàmetre NLT 357                   

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1,000

SUBCAPITOL 01.01.07  PAVIMENTS                                                      
APARTAT 01.01.07.01 TOT Ú ARTIFICIAL                                                

J03DN10Z     U   Contingut sals solubles (inclòs guix) d'un sòl , NLT 114        

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

1,000

J030U020     U   Nombre de cares de fractura UNE-EN 933-5                        

Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,000

J03DR10P     U   Humitat i densitat in situ (mètode nuclear) ASTM D 3017 e1      

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

2,000

J03DU020     U   Neteja superficial NLT172                                       

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172

1,000

J030U010     U   Coeficient de Los Àngeles UNE_EN 1097-2-99                      

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids,
segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,000

J03D4204     U   Límits d'Atterberg UNE 103-103                                  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,000

J03D6206     U   Equivalent de sorra (sòls) NLT 113                              

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113

1,000
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AMIDAMENTS
Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze - CQ         

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

J03D240C     U   Granulomètric per tamisatge (tot-ú) UNE-EN 933-1                

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000

APARTAT 01.01.03 FORMIGÓ                                                         

J060770A     U   Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,000
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PRESSUPOST
Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze - CQ         

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.01 ACCÉS TANATORI                                                  

SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES                                            

J03D8208     U   Próctor modificat UNE 103-501                                   

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,000 48,00 48,00

J03D7207     U   Próctor normal UNE 103-500                                      

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,000 40,00 40,00

J03DR10P     U   Humitat i densitat in situ (mètode nuclear) ASTM D 3017 e1      

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

5,000 10,00 50,00

J03DS10R_    U   Placa de càrrega de 60 cm de diàmetre NLT 357                   

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1,000 132,00 132,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES ........... 270,00

SUBCAPITOL 01.01.07  PAVIMENTS                                                      
APARTAT 01.01.07.01 TOT Ú ARTIFICIAL                                                

J03DN10Z     U   Contingut sals solubles (inclòs guix) d'un sòl , NLT 114        

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

1,000 52,40 52,40

J030U020     U   Nombre de cares de fractura UNE-EN 933-5                        

Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,000 17,47 17,47

J03DR10P     U   Humitat i densitat in situ (mètode nuclear) ASTM D 3017 e1      

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

2,000 10,00 20,00

J03DU020     U   Neteja superficial NLT172                                       

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172

1,000 18,59 18,59

J030U010     U   Coeficient de Los Àngeles UNE_EN 1097-2-99                      

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids,
segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,000 49,09 49,09

J03D4204     U   Límits d'Atterberg UNE 103-103                                  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,000 20,50 20,50

J03D6206     U   Equivalent de sorra (sòls) NLT 113                              

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113

1,000 12,76 12,76
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PRESSUPOST
Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze - CQ         

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

J03D240C     U   Granulomètric per tamisatge (tot-ú) UNE-EN 933-1                

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000 26,80 26,80

TOTAL APARTAT 01.01.07.01 TOT Ú ARTIFICIAL........................... 217,61

APARTAT 01.01.03 FORMIGÓ                                                         

J060770A     U   Sèrie de 5 provetes 15x30 (inclòs con) UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,000 82,65 165,30

TOTAL APARTAT 01.01.03 FORMIGÓ.............................................. 165,30

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.07  PAVIMENTS.................................. 382,91

TOTAL CAPITOL 01.01 ACCÉS TANATORI........................................................................................................... 652,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 652,91
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RESUM DE PRESSUPOST
Urbanització de l'accés al Tanatori de Sant Quirze - CQ         

CAPITOL RESUM EUROS %

01.01 ACCÉS TANATORI....................................................................................................................................... 652,91 100,00

-01.01.02 -MOVIMENTS DE TERRES....................................................................................... 270,00

-01.01.07 -PAVIMENTS........................................................................................................... 382,91

--01.01.07.01 --TOT Ú ARTIFICIAL.......................................................................................... 217,61

--01.01.03 --FORMIGÓ...................................................................................................... 165,30

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 652,91

21,00% I.V.A....................................................................... 137,11

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 790,02

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 790,02

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA  EUROS amb DOS CÈNTIMS

SANT QUIRZE DEL VALLÈS, a 30 de Setembre de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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