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MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES ACTUACIONS A 
LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016. 

MEMÒRIA GENERAL 

1. Objecte del present document.

El present document, que es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, té per objecte definir, les actuacions a realitzar en el municipi en el marc dels 
pressupostos participatius 2016. 

En concret inclou les següents actuacions: 

- Posar més papereres al Parc de la Riera i instal·lació d’un contenidor per 
reciclar l’oli al barri de Los Rosales. (act. 1) 

- Zona d’esbarjo al parc de les Morismes. (act. 2) 
- Zona de pícnic per camí del Torrent de la Betzuca (act. 3) 
- Arreglar dos embornals del carrer Vila Puig (act. 4) 
- Manca de pas de vianants entre Mercè Rodoreda amb l’avinguda Camí del 

Mas. (act. 5) 
- Finalització senyalització Torrent del Llorer (act. 6) 
- Renovació de les plaques amb el nom dels carrers de Vallsuau. (act. 7) 
- Creació d’un parc saludable per a la gent gran (act. 8) 
- Tapar la tanca que envolta el pati de l’escola i l’IES Purificació Salas i Xandri. 

(act. 9) 
- Instal·lar més gronxadors al Parc de Les Morisques. (act. 10) 
- Remodelació espai jocs infantils Can Pallàs (act. 11) 

Totes elles es desenvolupen en parcs urbans i espais públics i a l’empara del que 
disposa l’art 112 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es tracta 
majoritàriament d’actuacions classificades com obres de primer establiment, reforma 
o gran reparació, encara que alguna d’elles es classifica com obres de reparació simple,
restauració o rehabilitació. 

A la vista de l’import de les 11 actuacions contemplades en el programa d’actuacions 
en el marc dels pressupostos participatius, totes elles inferiors als 350.000 € i, fins i tot, 
l’import global de les 11 actuacions és també inferior als 350.000 €, de conformitat 
amb el que disposa l’art. 123 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
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que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es poden 
simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns dels documents que el art 123 
estableix com contingut dels projectes d’obres sempre que la documentació resultant 
sigui suficient per a definir, valorar, i executar les obres que comprengui. 

Per aquesta raó per a cadascuna de les actuacions es redacta un document amb l’abast 
del que es coneix com memòria valorada i que contindrà: 

- Una memòria descriptiva de l’actuació a realitzar on es detallaran els 
materials a emprar i les unitats d’obra a desenvolupar 

- Un plànol de situació i els plànols de detall que permetin definir l’actuació 
- Una descripció de les condicions dels materials i de l’execució de les obres 
- Una valoració de les obres detallant els amidaments. 

Donat que per economia d’escala i, també, per economia administrativa, totes les 
actuacions es tramitaran conjuntament, el document inclou: 

- Una memòria global 
- Un resum del pressupost 
- Un estudi bàsic de les mesures de seguretat i salut a adoptar 
- Un plec de condicions tècniques particulars 

2. Pressupost

Actuació Pressupost d’Execució per Contracte 
(IVA inclòs) 

1. Papereres Parc de la Riera i
contenidor oli Los Rosales

2.157,05 € 

2. Zona d’esbarjo Parc de les
Morisques

1.545,42 € 

3. Zona de pícnic Torrent de la Betzuca 5.916,55 € 
4. Arreglar embornals C/ Vila Puig 863,94 € 
5. Pas vianants Mercè Rodoreda 4.042,16 € 
6. Senyalització Torrent del Llorer 1.517,32 € 
7. Plaques nom carrers Vallsuau 2.918,71 € 
8. Parc saludable 8.906,24 € 
9. Tanca escola i IES Purificació Salas i

Xandri
7.448,25 € 

10. Gronxadors Parc de les Morisques 9.620,11 € 
11. Jocs infantils Can Pallàs 7.992,26 € 
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A aquest pressupost cal afegir l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que puja a la 
quantitat de 1.305,13 € (abans d’IVA). 

D’aquesta manera, el pressupost d’execució per Contracte total de les actuacions (IVA 
inclòs) és de 54.807,25 € (CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EURO). 

Barcelona, març de 2.017 

Per CEDIPSA 

Sgt. Jordi Sorkau i Casanova          Sgt. Laura Solà Ramis 

Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col. Nº 9.872         Col. Nº 33.694 
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MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX 1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Memòria valorada per a la realització de diverses actuacions a la via pública. Pressupostos participatius 2016 
T.M. de Sant Quirze del Vallès 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present E.B.S.S. es redacta d’acord amb l’article 4 del capítol 2 del RD 
1627/1997. Els projectes de termini inferior a un mes com és en aquest cas i de 
menys de 75 millons de pessetes tan sols requwreixen un estudi bàsic de 
seguretat i salut. Té com a objectiu precisar les normes de seguretat i salut 
aplicables a l’obra. A tal efecte, caldrà contemplar la identificació dels riscos 
laborals que poden ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries; 
relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme a l’assenyalat 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per a 
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia , en especial quan es 
disposin mesures alternatives. També es cnotemplaran les previsions i les 
informacions útils per efectuar a les degudes condiciosn de seguretat i salut, els 
posibles treballs posteriors. . 

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : Jordi Sorkau Casanova 
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm. : 9.872 
Despatx professional : CEDIPSA
Població : Barcelona 

3. DADES DEL PROJECTE

3.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Jordi Sorkau Casanova 
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm. : 9.872 
Despatx professional : CEDIPSA 
Població    : Barcelona 

3.2. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM), exclosa Seguretat i Salut, estimat de 
referència per aquest projecte, és de 33.868,64 €. (Trenta-tres mil vuit-cents 
seixanta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims). 

3.3. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mes. 
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3.4. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

3.5. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Encarregat d’obra 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d´obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 

3.6. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics . 
Equip de màquina deserra de disc de diamant per a tallar. 
Fressadora paviment. 
Pala carregadora petita sobre pneumàtics. 
Retroexcavadora mitjana. 
Minicarregadora sobre pneumàtics, acces. retroexcavador de 40 a 60 cm ampl. 
Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-9) 
Motoanivelladora 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
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Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 5 t 
Dumper 1,5t hidràulic. 
Grua autopropulsada de 12t 
Vibrador intern de formigó 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Camió cistella de 10 m d´alçària com a màxim 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviment mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic. 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16t 
Regle vibratori 
Estenedora de granulat 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Bombí per a proves de canonades 
Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Dipòsit d’aire comprimit de 3000 l. 
Màquina de confecció d’unions soldades de tup de PE. 

4. ÀREES AUXILIARS

4.1. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en 
la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. 
De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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5. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 

6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. 
El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana. 

6.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
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el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 
de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom

químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la

substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 
el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
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• Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

7. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
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delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 
per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que 
afecten a l’àmbit públic“. 

7.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència 
i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran 
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i 
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

7.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de 
pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les 
obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter 
informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser 
objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per 
als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la 
Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

7 



CEDIPSA SL

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX 1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Memòria valorada per a la realització de diverses actuacions a la via pública. Pressupostos participatius 2016 
T.M. de Sant Quirze del Vallès 

8. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

8.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra. 

8.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista 
haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma 
que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat 
per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

8.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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9. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig 
de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

10. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos 
d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 

Codi UA Descripció 
HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció 

integrada per a la realització d'estructura, tancaments, 
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb 
sistema de seguretat integrat amb tots els requisists 
reglamentaris 

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o 
d'alçària pel forat interior 

HX11X007 U Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada 
amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X008 U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de 
seguretat integrat  

HX11X009 U Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat 
integrat amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb contrapès 

HX11X010 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 U Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 

caigudes a diferent nivell  
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  
HX11X017 U Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 

integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge 
de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 

sistema de seguretat integrat, normalitzada i incorporada 
(UNE 76-502-90) (HD-1000) 

HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de 
seguretat integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb 
paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

HX11X022 U Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de 
seguretat integrat, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb 
paviment de religa i rampes d'accés articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 U Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat 

integrat 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X032 U Suport de repòs per al disc radial portàtil  
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de 

polipropilè 
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 U Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i apuntalament amb accionament hidràulic 
des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  
HX11X039 U Carretó manual porta palets 
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de 

prefabricats 
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 
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HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular 
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica 

de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 

de 250 lux 
HX11X053 U Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de 

materials en façanes, amb trapa practicable per al pas del 
cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
electròde connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a 
màxim, amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 - 3 mm de d 
embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  
HX11X063 U Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 U Cinturó portaeines 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 
HX11X070 U Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel 

per una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 U Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 

distribució d'1x1 m i de gruix 3 mm 
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 

tensió 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
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d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs  

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

 
 
11. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
12. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de 
coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
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normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 
i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal 
sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte 
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

13. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament 
s’han assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva 
(SPC), sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells 
aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de 
Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per 
part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte 
entre el medi ambient i la persona. 

14. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, 
la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
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tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits 
al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
 

 
14.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 
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vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats 
des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si 
no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de 
seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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14.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de 
l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca 
o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran 
presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi 
model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el 
simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de 
risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament 
lluminós i elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat 
de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes 
d’accés independent per a vehicles i per 
al personal de l’obra. 
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No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del 
tancament. 

14.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà 
de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 
podran estacionar-se vehicles ni maquinària 
de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
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prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells 
de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà 
per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial 
de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni 
d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors 
en l’àmbit del tancament de l’obra, es 
col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin 
del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i 
després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de 
ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests 
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o 
un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, 
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i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de 
pas de vianants o vehicles. 

14.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la 
sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 
x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 

• Pols
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Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

14.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin 
d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes 
seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats 
o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques
fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
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sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara 
que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de 
tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 

• Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran 
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el 
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al

tancament de l’obra. 
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles

contigus a passos provisionals per a vianants. 
l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació,
per salvar l’obstacle de les obres. 

n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 
la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
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protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa 
el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o 
itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 
m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat 
I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
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Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

14.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. 
L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals 
que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de 
zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 
ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i 
runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 
similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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15. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

15.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

15.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m.
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana
una marquesina en voladís de material resistent.

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic
que avisin als vehicles de la situació de perill.

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

16. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
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1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

Barcelona, març de 2.017 

Per CEDIPSA 

Sgt. Jordi Sorkau i Casanova         Sgt. Laura Solà Ramis 
Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col. Nº 9.872         Col. Nº 33.694 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

9 PAVIMENTS 
9.2 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 

MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, 
POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  
 
 
 
 
 

 
12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
12.1 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, 
COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES SIFÒNIQUES I DESGUÀS, EN MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

1 3 3 

 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
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GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS 
EXITENTS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

Situació:  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar 

les peces amb calor 
15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
15.1 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 

manteniment correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14 
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inestables 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 

a 40 km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
16.1 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 

manteniment correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
17.1 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE 
CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 1 
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manteniment correcte posterior 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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PLEC 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat 

pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment
de l’oferta.

1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als 
riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
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anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que 
l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a 
la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstancies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant 
el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document 
contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti

cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri

la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de
la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i
Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient

Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 
l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i
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informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents.  

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
11. Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les

preceptives llicencies i autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project 
Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de 
forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del 
Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-financera del Projecte 
(Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), 
administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte d'aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor 
Manager’‘: 

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la 
responsabilitat  de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de 
Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor 
Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 

2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

12. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció
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en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 

la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

13. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 

15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 
amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 

treballs o fases de treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si 

n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 
de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies 
o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i
deixalles.

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de
treball.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si
s’escau, les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels
mètodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra
les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció d'edificació, a fi que 
aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats 
al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 

2.4. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de
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treball durant l'execució de les obres. 
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions

parcials.

2.5. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a mes a mes l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys
i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels
Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut
dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat,
amb els visats que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el
Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la
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Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte 
i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  
el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 
18. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en 
el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància 
ho requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi 
de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar 
els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 
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les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 
1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de

Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals,

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a
la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que
fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el
cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i
Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin
contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament
de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

29. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i
al Subcontractistes.

30. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir
a l'obra.

31. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el
càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic,
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

32. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu
nom figurarà al Llibre d'Incidències.

33. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap
d'Obra i /  o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa
legal vigent.

34. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió
de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació,
informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels
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elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les 
escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 
de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de 
les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 

35. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi
altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
requisit formal.

36. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest
ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos,
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes
circumstàncies.

37. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per
omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

38. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat,
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

39. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels
propis treballadors Autònoms.

40. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral
del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament
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intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

41. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades,
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

42. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa.

43. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es
realitzarà per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte
pels respectius responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina,
en aquesta obra en concret.

2.7. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

44. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

45. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

46. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

47. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura
d'actuació coordinada que s'hagi establert.

48. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D.
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 

49. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.

50. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

51. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
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Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa 
a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 
risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.8. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional 
remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

52. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i
Salut.

53. El deure d'indicar els perills potencials.
54. Té responsabilitat dels actes personals.
55. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de
Seguretat i Salut (PSS).

56. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

57. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
58. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

59. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat
i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients,
adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a
l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 

60. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
61. Bases del Concurs.
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62. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

63. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

64. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi
de Seguretat i Salut.

65. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

66. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
67. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
68. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i

Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
69. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna

del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra quin, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 
al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits 
de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al 
Contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual 
de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin 
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que 
qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
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Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació 
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament 
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants 
per les parts contractants. 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i 
Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut 

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener 
de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat 
i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres 
Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en 
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
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atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 
despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de 
‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni 
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte 
les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder 
o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, 
es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
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BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 
de novembre de 1995. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 
31 de gener de 1997. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril 
de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 
24 de maig de 1997. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
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maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 
7 d’agost de 1997. 

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

4.2. Condicions ambientals 

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 

4.3. Incendis 

− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

− Ordenances Municipals 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de 
setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5. Equips i maquinària 

− Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 
d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març 
de 1972. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 
8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de 
novembre de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. 
BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 

17 



CEDIPSA SL
ANNEX 1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Memòria valorada per a la realització de diverses actuacions a la via pública. Pressupostos participatius 2016 
T.M. de Sant Quirze del Vallès 

1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 
1985. BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 
de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de 
novembre de 1988. 

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny 
de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 
24 d’abril de 1990. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig 
de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6. Equips de protecció individual 

− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i 
per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 

4.7. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 
el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 

4.8. Diversos 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. 

− Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
 
5.1. Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ 
a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà 
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres 
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de 
les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà 
convenir amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu 
compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest 
cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import 
corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos 
estimats de durada.  

 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs 
o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els 
terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla 
de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut 
i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció 
u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu 
la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
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- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i 
a través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla 
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

70. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla
d’Acció Preventiva.

71. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista
Principal

72. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a
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l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

73. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
74. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
75. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
76. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància 
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció 
de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de 
la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, 
serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir 
el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciolad'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
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l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva 
contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en 
absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a mes a mes serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu 
Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
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de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte 
ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i 
seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 
una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 
en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a 
més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
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acreditada, si procedeix. 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 

ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’utilitzador. 

 
7.3. Normativa aplicable 

 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 
183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 
text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 

la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. 
L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 
a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. 
d’11/3/89); Ordre Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials 
Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de 
maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament 
de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines 
o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81). 
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− Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 

− Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
24/12/96). 

− Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
exigències sobre els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos 
(B.O.E. de 22/10/91). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). 

Barcelona, març de 2.017 

Per CEDIPSA 

Sgt. Jordi Sorkau i Casanova          Sgt. Laura Solà Ramis 
Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col. Nº 9.872         Col. Nº 33.694 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Memòria valorada per a la realització de diverses actuacions a la via pública.
Pressupostos participatius 2016. TM. Sant Quirze del Vallès

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

4,0007,11 28,44

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

2,0005,58 11,16

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular
de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons
BS_EN 175 i UNE EN 169 (P - 3)

2,00011,20 22,40

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)

2,0000,25 0,50

5 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 5)

2,00017,21 34,42

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
140 (P - 6)

4,0001,64 6,56

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 7)

1,0004,92 4,92

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 8)

2,0002,21 4,42

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE EN 420 (P - 9)

1,00017,67 17,67

10 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 13)

4,00024,12 96,48

11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 11)

4,00021,83 87,32

CAPÍTOLTOTAL 01.01 314,29

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

1,00023,38 23,38

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

1,00031,30 31,30

3 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

1,00039,86 39,86

EUR
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4 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 21) 10,0009,98 99,80

5 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

10,0001,39 13,90

6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

10,0003,28 32,80

7 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

10,0005,94 59,40

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 35)

10,0002,22 22,20

9 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 36)

1,00038,26 38,26

CAPÍTOLTOTAL 01.03 360,90

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 40)

0,000101,62 0,00

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

0,00076,69 0,00

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)

0,00017,48 0,00

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00013,94 13,94

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,00052,36 52,36

6 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 32)

1,000108,89 108,89

CAPÍTOLTOTAL 01.04 175,19

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 34) 1,000186,38 186,38

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 38)

1,00017,44 17,44

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 37)

1,000124,93 124,93

CAPÍTOLTOTAL 01.05 328,75

EUR



PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Memòria valorada per a la realització de diverses actuacions a la via pública.
Pressupostos participatius 2016. TM. Sant Quirze del Vallès

PRESSUPOST Pàg.: 3

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 33) 4,00031,50 126,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 126,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 314,29

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 360,90

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 175,19

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 328,75

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 126,00

OBRA 01 Pressupost PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 1.305,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.305,13

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

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 Pressupost PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 1.305,13

1.305,13

euros
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MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Regiran les condicions tècniques generals establertes per l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès. 

Com plecs complementaris constitueixen bases tècniques del present projecte i de les 
solucions en ell adoptades els següents documents: 

PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obres de carreteras 
y puentes”. PG-3/75 de 6 de febrero de 1.976 y sus modificaciones 
posteriores. 

Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la 
Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de 
julio) 

Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de 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, de 6 de marzo) 

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 

Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo 
referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (BOE, 28/1/2000) 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 
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PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de 
setembre de 1986 (BOE núm. 228 de 23 de setembre de 1986 i 
correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 

PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Suministro de Agua, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 
(BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per 
Ordre Ministerial  de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

RC-08 “Instrucción para la recepción de cementos RC-08”,  aprovada per “Real 
Decreto 956/2008” de 6 de juny (BOE núm. 148, de 19 de juny de 2008). 

EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 
1247/2008 de 18 de juliol (BOE núm. 203, de 22 d’agost) 

FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, 
aprovada per “Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre 
(BOE de 4 de gener de 1991). 

CTE Código técnico de la edificación, aprobado por Real decreto 314/2006, 
de 17 de marzo (BOE núm. 244, de 11 de octubre de 2002). 

6.1 i 2. – I C  Instrucción 6.1 i 2. - I. C. de la Dirección general de Carreteras sobre 
secciones de firmes, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 2003). 

6.3. – I. C. Instrucción 6.3.- I. C. de la Dirección General de Carreteras sobre 
rehabilitación de firmes, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 2003. 

8.1. - I. C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I. C. aprovada per Orden de 28 de 
desembre de 1.999. 

8.2. - I. C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 
(BOE de 4 d’agost i 29 de setembre de 1987. 

Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la 
Direcció General de Carreteres (1978) 

R.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias” aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, i publicat en 
el B.O.E. el 18/9/2002. 

així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels 
serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, i telèfons). 
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També es respectarà el disposat en matèria d’accessibilitat, concretament per: 

Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, 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 la 
seva Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya de “Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de 
juliol. 

Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de 
novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 
2043 de 28 d’abril de 1995). 

i  també, en matèria de medi ambient com: 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC núm. 3.407, de 12 de juny de 2001), 
desenvolupada pel 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 4378, de 5 
de maig de 2005) 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
(DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001), desenvolupada pel 

Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506 de 16 de 
novembre). 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al l “Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 1931 de 
8 d’agost de 1994) i en la seva modificació posterior pel “Decret 161/2001, de 212de 
juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció” (DOGC núm. 3414 de 21 de juny de 2001), així com el 
que es disposa al “Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición” (BOE núm. 38, 
de 13 de febrero), que té caràcter de legislació bàsica. Aquesta legislació caldrà tenir-
la en compta durant l’execució de les obres. 
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Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a l’annex 
7 d’aquest projecte i, en especial, es respectarà el disposat a la: 

Ley 31/1995 de 10 de noviembre de 1995 de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (B.O.E. de 10 de noviembre de 1996). 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte en tot moment les condicions més restrictives. 

Amb anterioritat a l’inici de les obres caldrà realitzar les actuacions recollides a l’ordre 
TIC/ 341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable 
a les obres que afecten la xarxa de distribució soterrada (DOGC núm. 3937 de 31 de 
juliol de 2003) 

Barcelona, març de 2.017 

Per CEDIPSA 

Sgt. Jordi Sorkau i Casanova          Sgt. Laura Solà Ramis 

Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col. Nº 9.872         Col. Nº 33.694 
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MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present Plec recull les condicions tècniques específiques per a l’execució 
dels treballs contemplats a les 11 actuacions. 

ÍNDEX 

1. Contenidor per a reciclar l’oli usat
2. Papereres
3. Taula de pícnic
4. Embornals sifònics
5. Paviments asfàltics
6. Senyalització horitzontal
7. Senyalització vertical
8. Jocs saludables per a gent gran
9. Malla d’ocultació
10.Placa nom carrer
11.Travessa de fusta
12.Tanca de fusta
13.Jocs infantils

Contenidor per a reciclar l’oli usat: 

La capacitat del contenidor per a reciclar l’oli usat serà de 240L. Estarà fabricant mitjançant 
planxes d’acer laminat en fred i galvanitzat per immersió en calent de 1,5 mm i amb portes i 
laterals reforçats. Els acabats seran mitjançant un recobriment en pols de resina de polièster 
termoendurible RAL 2004. El cub interior estarà fabricat íntegrament en polietilè d’alta 
densitat (HDPE) amb certificat UNE-EN 840 per a contenidors mòbils i haurà de ser resistent a 
productes químics (sense tapa).  Haurà de ser compatible amb un contenidor plàstic amb 
rodes de 240L. La boca de deposició per a recipients de fins a 5L hauran de dur autotancament 
i sistema per a dificultar l’extracció de l’interior. La porta d’accés a l’interior tindrà tancaments 
de seguretat i suports per a cadenat. Inclou la retolació identificativa del residu integrat. El 
contenidor estarà ancorat al sòl mitjançant 4 perns d’expansió M8. Inclou una base estanca 
que consisteix en una safata de retenció de líquids. 

1 
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Papereres: 

Papereres abatibles d’acer A-37b pintada amb forats de 5 mm de diàmetre zincat electròlit per 
immersió amb una posterior capa d’imprimació i pintura en polièster al forn. Color gris 
RAL7011. Cubeta recolzada en estructura de tub de diàmetre 40 mm amb base d’ancoratge i 
platines rectangulars amb dos forats de 12 mm per a la seva fixació al terra. L’ancoratge serà 
amb quatre perns d’expansió M8. 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els 
suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment.  

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. El punt de rotació de la 
paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. El conjunt no ha de tenir 
cops o defectes superficials. 

Alçada: 885 mm 

Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm 

Gruix de la planxa perforada: 1mm 

Toleràncies dimensions: ± 10mm 

Se subministraran embalades i s’emmagatzemaran fins a la seva col·locació de manera que no 
es deformin i en llocs protegits d’impactes.  

Les papereres aniran ancorades amb dos daus de formigó, que no han de quedar visibles, de 
dimensions 250 mm x 100 mm x 100 mm. Un cop col·locada la paperera no ha de tenir 
deformacions, cops ni d’altres defectes visibles. El formigonat dels daus d’ancoratge s’ha de fer 
a una temperatura entre 5ºC i 40ºC, sense pluja. No s’ha d’utilitzar fins 48h després de la seva 
col·locació.  

Taula de pícnic: 

Les taules de pícnic tindran un banc incorporat a cada costat de la taula. Estarà fabricada 
mitjançant fusta de pi silvestre amb una protecció d’autoclau nivell IV. Es col·locarà ancorat 
mitjançant quatre peus amb platina, a quatre daus de formigó de dimensions 20 x 20 x 20 cm, 
que no han de quedar visibles.  Les dimensions de la taula són de 2000 mm de longitud i 800 
mm d’amplada. Es trobarà situada a 820 mm d’alçada. Cada banc serà de la mateixa longitud 
que la taula i de 440 mm d’amplada i es trobaran situats a 450 mm d’alçada. 

Embornals sifònics: 

El tub de connexió dels embornals serà l’adequat per a adaptar-se correctament a la xarxa de 
clavegueram municipal existent. Aquestes connexions estan incloses en el preu, incloent tot el 
que sigui necessari per a la seva execució.  

2 
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Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S’han de col·locar en el mateix emplaçament dels embornals existents.  

La part superior del voltant de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons 
plànols de detall o criteri de la direcció d’obra.  

Les reixes, que són de fossa dúctil, s’aprofitaran les existents donat que es troben en bones 
condicions.  

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la direcció d’obra, 
s’adequaran les parets dels embornals i pericons per a facilitar l’escapament de la fauna 
(especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 
Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses ( o amb 
emmacat de pedres) amb un pendent sempre inferior a 45º. Quan no sigui possible aquest 
condicionament, condicionament la secció exterior amb reixes que permetin el pas de l’aigua 
però que no permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 
2,5cm sota la reixa de fosa.  

Els embornals s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la recol·locació de l’actual reixa amb 
tapa o marc , si s’escau l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa 
de llum inferior que es col·locaria sota la de fosa, i, finalment, l’excavació i rebliment llevat 
prescripció en contra. 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa, el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram està inclòs en la unitat d’embornal. El preu 
inclourà el formigó de protecció del tub. 

Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades 
és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat 
relatiu a paviments de trànsit restringit. 

1. Paviments asfàltics en calent

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

3 



CEDIPSA SL 

Càlida 

B40/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-2 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

B60/70 

B60/70 

B80/100 Mitja 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/60 

BM-3b 

B60/70 

B80/100 

Temprada 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

BM-3b 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen 
els articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la 
trituració dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a 
aquests materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb 
lligants modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

La pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de 
la central de fabricació de la barreja / mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum 
modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i 
del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú 
(BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre 
Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70 
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Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 

Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC 
UNE EN 13589 

UNE EN 13703 
J/cm2 ≥0,5 

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤10 

Diferència 
penetració 

0,1 mm ≤8 ≤10 

Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 
rotatòria 

UNE EN 12607-1 

Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 

màx +8 

min -5 

màx +10 

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 

Característica 
Norma de 
referencia 

Unitat 
BMAVC-
1 

BMAVC-
2 

BMAVC-
3 

Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 
0,1 
mm 

15-30 35-50 55-70 
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Característica 
Norma de 
referencia 

Unitat 
BMAVC-
1 

BMAVC-
2 

BMAVC-
3 

Punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC ≥75 ≥70 ≥70 

Punt de fragilitat Fraass 
UNE EN 
12593 

ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC UNE EN 
13589 

UNE EN 
13703 

J/cm2 

- ≥2 ≥3 

10ºc ≥2 - - 

Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 

Viscositat dinàmica 

135ºC 
UNE EN 
13302 

mPa.s ≤7500 ≤5000 

170ºC 
0,1 
mm 

≥2000 ≥1200 ≥800 

Recuperació estàtica 25ºC 
UNE EN 
13398 

% ≥10 ≥20 ≥30 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 
13399 

ºC ≤5 

Diferència 
penetració 

0,1 
mm 

≤20 

Punt d’inflamació v/a 
UNE EN ISO 
2592 

ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 
rotatòria 

UNE EN 
12607-1 

Variació de massa 
UNE EN 
12607-1 

% ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 

màx +10 

min -5 

màx +12 
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Via seca: 

Consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de 
fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés. 

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de 
cautxú. 

En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes 
les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú 

La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus 
de barreja que es tracti: 

Tipus de mescla 
TAMISSOS UNE 933-2 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

Densa 
D12 - - 100 80-95 64-79 

44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 

Semidensa 

S12 - - 100 80-95 60-75 

35-50 24-28 11-21 7-15 5-10 3-7 S20 - 100 80-95 64-79 50-66 

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 

Gruixuda G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 

Drenat PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 

L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La proporció de granulat de partícules 
triturades serà: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00-T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

Rodadura 100 100 ≥90 ≥75 
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Intermitja ≥90 

A les capes de rodadura l’àrid serà granític 

Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa: 

Tipus de capa Gruix Tipus mescla 

Rodadura 
4-5 D-12; S-12; PA-12 

>5 D20; S20 

Intermèdia 5-10 D20; S20; S25 

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

Rodadura drenant ≤15 ≤20 

≤25 

- 

Rodadura convencional ≤20 
≤25 ≤25 

Intermèdia ≤25 

El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà: 

Categoria trànsit pesat 

T00 T0 iT1 T2 T3,T4 i vorals 

≥55 ≥50 ≥45 ≥40 

L’índex de partícules planes serà: 

Tipus de mescla 
Categoria trànsit pesat 

T00 T0 iT1 T2 T3 i vorals T4 

Densa, semidensa i gruixuda 
≤20 ≤25 

≤30 ≤35 

Drenant ≤25 
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Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes 
capes incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions 
Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3). 

Criteris de projecte de mescles pel mètode Marshall (NLT-159/86) 

Característica T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

Nombre de cops per cara 75 75 75 75 

Estabilitat (KN) > 15 > 12,5 > 10 8-12 

Deformació (mm) 2-3 2-3,5 2-3,5 2,5-3,5 

Buits en mescla (%) 

capa de rodadura 

capa intermèdia 

capa de base 

4-6 

4-6 

5-8 

4-6 

5-8 

6-9 

3–5 

4-8 

5-9 

3-5 

4-8 

Buits en àrids (%) 

mescles -12 

mescles -20 i -25 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

≥ 15 

≥ 14 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids i filler: 

• tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ................................................................ ±3%
• tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.......................................... ±2%
• tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ................................................................................ ±1%

Lligant: 

• lligant  ............................................................................................................................. ±0,3%
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 

9 



CEDIPSA SL 

1.2. Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 

2. Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a

mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 

12.5 

10 

8 

5 

2.5 

1.25 

0.63 

0.32 

0.16 

0.08 

100 

85 – 100 

70 – 90 

--- 

50 – 70 

35 – 50 

27 – 38 

15 – 25 

10 – 20 

7 – 15 

5 - 10 

--- 

100 

85 – 100 

--- 

60 – 80 

40 – 55 

28 – 40 

18 – 30 

10 – 20 

7 – 15 

6- 10 

--- 

100 

85 – 100 

--- 

70 – 85 

50 – 65 

34 – 49 

21 – 33 

12 – 23 

8 – 15 

6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 

5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
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Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 

20 – 40 

10 - 20 

MC 12 

MC 10 i MC 12 

MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95%
de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50),
segons la norma NLT-113/72.

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de
carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament
previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del
transport i de l’inici de la compactació.

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE
• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm

Tamís UNE Acumulat en % 

5 

2.5 

1.25 

0.63 

0.32 

0.16 

0.08 

90 – 100 

65 – 90 

45 – 75 

27 – 55 

10 – 30 

2 – 10 

0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 

Lligants: 
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• A establir per la direcció d’obra.

Coloració: 
• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color

a escollir per la direcció d’obra.

2.2. Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

3. Mescles asfàltiques en fred

3.1. Condicions mínimes d’acceptació

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments 
asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de 
carretera (PG3). 

3.2. Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

Senyalització horitzontal. 

1. Marques vials

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE 
núm./ 233 de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres 
sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més 
les prescripcions següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura
acrílica en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i
símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de
vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre-les a
l’esmentat assaig.

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu).
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Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna
• Resistència al lliscament
• Resistència a la deterioració

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

Visibilitat nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 

Angle d’il·luminació:3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant: CIE tipus A 

Visibilitat diürna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de luminància (β) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de geometria 
45/0 

Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

Tipus de marca 

Paràmetres d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància (β) SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, 
amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
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També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 

2. Maquinària

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 

3.Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

a. Control de recepció dels materials.

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. 
Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
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b. Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del 
personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, 
càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 

Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, 
de 28 de desembre de 1999 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb 
les prescripcions de la normativa vigent. 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
• Cartells senyalitzadors
• Cartells informadors

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 

Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de 
suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 
subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 
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Jocs saludables per a gent gran: 

Donat que l’alçada dels jocs és inferior a 600 mm (l’alçada màxima de caiguda és de 420 mm) i 
no requereixen moviment, la superfície sobre la que es recolzen pot ser dura, com de formigó 
o asfalt. En aquest cas, es mantindrà la superfície de gespa actual. Tan sols serà necessari
instal·lar unes petites soleres de formigó HM-20 a sota de cada element que s’ha d’ancorar. El 
producte haurà de tenir els certificats EN 1176-1 i EN16630. Les seves dimensions seran de 
1300mm d’amplada i 8800 mm de longitud.  

Malla d’ocultació: 

La malla d’ocultació extra serà una malla de rafia plàstica en color verd, que doni una ocultació 
del 80%. S’instal·la amb grapes de fixació. Haurà de ser resistent a la humitat i a UV. Serà de 
dimensions 2 m d’alçada i 10 m de longitud.  

Placa nom carrer: 

Les plaques amb nom del carrer seran d’alumini, amb vinil de fundació de 50 micres per a 
impressions digitals , tintes ECO-solvents pigmentades especials per exteriors, i amb una 
resolució mínima de 540 ppp. L’esmalt serà transparent protector amb acabat vitrificat i 
protector amb filtre solar contra la decoloració produïda pels raigs U.V.  

Serà placa amb fons verd i lletra blanca, de dimensions 500 x 300 mm. En el cas de les 
banderoles, s’aprofitarà els suports actuals. Cada placa es situarà al mateix lloc on hi ha la 
placa existent, un lloc ben visible. Es collarà directament a la façana dels edificis o amb pal 
segons com sigui l’actual.  

Travessa de fusta: 

Travessa de fusta ecològica de pi, tractada per a exterior, amb protecció IV i acabats de serra. 
De secció 22x12cm, acabada amb color marró. Longitud de 250cm.  

Tanca de fusta: 

Tanca de fusta de 80 cm d’alçada i pilars de fusta de 7 x 7 cm per fixar amb platines. Distància 
entre pilars de 2m. La fusta dels panells és de pi bàltic tractat per a classe de us 3 segons 
UNE335. Serà fusta provinent d’explotacions forestals sostenibles. La fusta dels pals serà de pi 
del país tractada per a classe de us 4 segons UNE335. La fusta també serà provinent 
d’explotacions forestals sostenibles. Els cargols pel travesser són M5 x M80 galvanitzats, 
autoroscants amb cap torx. Els de les platines són DIN 571 M10 x M50 d’acer galvanitzat en 
calent segons EN 1461:2010.  

16 



CEDIPSA SL 

Jocs infantils: 

Tots els jocs infantils hauran de ser segurs conforme a la norma EN1176/1177. La fusta que els 
conforma serà impregnada a pressió segons la normativa DIN68800, classe de risc 4. Les 
cimentacions seran d’acer galvanitzat en bany calent. Els troncs seran sense nucli per reduir 
l’aparició d’esquerdes. Estaran escorçats a ma amb un gruix de 3-6 cm, així la superfície natural 
de l’arbre roman a la vista. El mobiliari bàsic com taula i bancs estan fixats a les cases.  

Barcelona, març de 2.017 

Per CEDIPSA 

Sgt. Jordi Sorkau i Casanova          Sgt. Laura Solà Ramis 

Enginyer de Camins, Canals i Ports   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col. Nº 9.872         Col. Nº 33.694 
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DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 1 

POSAR MÉS PAPERERES AL PARC DE LA RIERA I INSTAL·LACIÓ D’UN 
CONTENIDOR PER RECICLAR L’OLI AL BARRI DE LOS ROSALES 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte de la actuació 1 és donar resposta a la iniciativa plantejada en la 
consulta realitzada en el marc dels pressupostos participatius del 2016. Té el 
seu origen en la queixa formulada pels veïns del parc, que mencionen l’estat 
d’aparent deixadesa que té el parc, però que tan sols rau en la manca de 
papereres (actualment només n’hi ha una). Aquest fet fa que el parc estigui 
brut i generi un impacte visual molt negatiu.  

Al mateix temps, la sol·licitud plantejada pels veïns i que dóna peu a aquesta 
actuació, també fa referència al barri de Los Rosales, on l’accés a un contenidor 
per a reciclar l’oli usat és massa lluny. Aquesta actuació té per objecte col·locar 
l’esmentat contenidor i així ajudar a reciclar aquesta substància tan nociva pel 
medi ambient.  

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en col·locar 7 papereres model Circular Plus, de la casa 
Benito, o similar. Per a la seva correcta instal·lació, es farà una base de formigó 
de 250x100x100mm.  

Es col·locaran ben repartides en tota la zona. D’una banda, 4 d’elles aniran 
resseguint el camí que recórrer tot el Parc de la Riera, prop de la BP. Així 
doncs, es col·locarà una paperera cada 50m aproximadament. Dues de les 
noves papereres es col·locaran al pas de vianants que hi ha a l’aparcament de 
l’estació de FGC. Finalment, es col·locarà una paperera al C/ del Pont al barri de 
Los Rosales al seu entroncament amb el C/ Riu. 



CEDIPSA SL 

Camí al llarg del Parc de la Riera, on es col·locaran quadre de les papereres. 

També es col·locarà un contenidor per a reciclar l’oli usat model NEO 240L de la 
casa Cervic, o similar, de color taronja com els altres que es troben a la ciutat, 
instal·lat junt a la resta de contenidors ja existents a Los Rosales. Aquest nou 
contenidor anirà ancorat al terra. 

Ubicació del contenidor d’oli, al barri de Los Rosales. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT 1_PAPERERES I CONTENIDOR OLIOBRA 01
ACTUACIÓ 1CAPÍTOL 01
MOBILIARI URBACAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb
dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura
tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

1 FQ210010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U Contenidor per a reciclar l'oli usat tipus Neo, de la casa Cervic, o similar, de 240l de capacitat, de planxa d'acer laminat en
fred i galvanitzat. Inclou contenidor de plàstic amb rodes de la mateixa capacitat. Amb base d'ancoratge i fixació mecànica
al paviment. Inclou submisnistrament, col·locació i fixació. Tot inclòs completament acabat.

2 FQ21SINC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€142,58uFQ210010 Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa
metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

P- 1

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€500,00UFQ21SINC Contenidor per a reciclar l'oli usat tipus Neo, de la casa Cervic, o similar, de 240l de capacitat, de
planxa d'acer laminat en fred i galvanitzat. Inclou contenidor de plàstic amb rodes de la mateixa
capacitat. Amb base d'ancoratge i fixació mecànica al paviment. Inclou submisnistrament,
col·locació i fixació. Tot inclòs completament acabat.

P- 2

(CINC-CENTS EUROS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFQ210010 Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada,
formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible,
galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

P- 1  €142,58

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

€3,80904

BQ210010 Paperera tipus circular o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm,
de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb
base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

€117,00000

Altres conceptes 21,77 €

UFQ21SINC Contenidor per a reciclar l'oli usat tipus Neo, de la casa Cervic, o similar, de
240l de capacitat, de planxa d'acer laminat en fred i galvanitzat. Inclou
contenidor de plàstic amb rodes de la mateixa capacitat. Amb base
d'ancoratge i fixació mecànica al paviment. Inclou submisnistrament,
col·locació i fixació. Tot inclòs completament acabat.

P- 2  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT 1_PAPERERES I CONTENIDOR OLI01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 101

CAPÍTOL (1) MOBILIARI URBA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ210010 u Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 1)

7,000142,58 998,06

2 FQ21SINC U Contenidor per a reciclar l'oli usat tipus Neo, de la casa Cervic, o
similar, de 240l de capacitat, de planxa d'acer laminat en fred i
galvanitzat. Inclou contenidor de plàstic amb rodes de la mateixa
capacitat. Amb base d'ancoratge i fixació mecànica al paviment.
Inclou submisnistrament, col·locació i fixació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 2)

1,000500,00 500,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 1.498,06

EUR



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIÓ 1 1.498,06

Obra 01 Pressupost ACT 1_PAPERERES I CONTENIDOR OLI 1.498,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.498,06

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT 1_PAPERERES I CONTENIDOR OLI 1.498,06

1.498,06

euros



Actuació 1 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: posar més papereres al Parc de
La Riera i instal·lació d´uhn contenidor per reciclar l´oli al barrri de Los Rosales

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.498,06

6 % Benefici industrial SOBRE 1.498,06.............................................................................. 89,88

13 % Despeses generals SOBRE 1.498,06......................................................................... 194,75

Subtotal 1.782,69

21 % IVA SOBRE 1.782,69................................................................................................... 374,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.157,052.157,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 2



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA.  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 2 

 ZONA D’ESBARJO AL PARC DE LES MORISQUES 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte de la actuació 2 és donar resposta a la iniciativa plantejada en la 
consulta realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. El 
Parc de les Morisques és un dels principals centres neuràlgics de la vida 
social de Sant Quirze. La peculiaritat d’aquest parc són els diferents espais i 
racons de què disposa: camins per a passejar sense pressa i on els infants 
poden anar lliurament amb bicicleta, un amfiteatre i un parc infantil, entre 
altres. Crear una zona d’esbarjo amb taules de pícnic perquè les famílies 
puguin celebrar, per exemple, els aniversaris, faria que el parc fos, encara 
més, un espai de socialització on crear comunitat i innovació social entre els 
veïns de Sant Quirze. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en la col·locació de quatre (4) taules de pícnic amb els 
8 banc incorporats, model Puigmal de Disseny Barraca o equivalent. 
Aquestes aniran ancorades, cada una d’elles, en quatre daus de formigó de 
20 cm x 20 cm x 20cm. 

Ubicació de les taules de pícnic, al Parc de les Morisques. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT2_ZONA ESBARJO PARC MORISQUESOBRA 01
ACTUACIÓ 2CAPÍTOL 02
ZONA ESBARJOCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant
peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de
formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

1 FQ110030

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

€268,32uFQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta de pi i ancoratge a
daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot
inclòs completament acabat.

P- 1

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta
de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs
completament acabat.

P- 1  €268,32

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

€7,74720

BQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta
de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou dos
bancs. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus
de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot
inclòs completament acabat.

€208,00000

Altres conceptes 52,57 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT2_ZONA ESBARJO PARC MORISQUES01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 202

CAPÍTOL (1) ZONA ESBARJO01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ110030 u Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud,
formada per fusta de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant
peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó
amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. (P -
1)

4,000268,32 1.073,28

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.01 1.073,28

EUR



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  ACTUACIÓ 2 1.073,28

Obra 01 Pressupost ACT2_ZONA ESBARJO PARC MORISQUES 1.073,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.073,28

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT2_ZONA ESBARJO PARC MORISQUES 1.073,28

1.073,28

euros



Actuació 2 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona d´esbarjo al Parc de les
Morisques

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.073,28

6 % Benefici industrial SOBRE 1.073,28.............................................................................. 64,40

13 % Despeses generals SOBRE 1.073,28......................................................................... 139,53

Subtotal 1.277,21

21 % IVA SOBRE 1.277,21................................................................................................... 268,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.545,421.545,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 3



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER AL REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 3 

 ZONA DE PICNIC PER CAMÍ DEL TORRENT DE LA BETZUCA 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte de l’actuació 3 és donar resposta a la iniciativa plantejada en la 
consulta realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. El 
Camí del Torrent de la Betzuca recórrer uns 600 m al llarg del parc, de 
manera que conforma un itinerari de vianants i bicicletes paisatgísticament 
atractiu i agradable.  

Per tal de fomentar l’ús d’aquest parc, es proposa instal·lar taules i bancs 
de pícnic. L’actuació també es complementa amb la instal·lació de 
papereres al llarg del mencionat camí, donat que actualment no n’hi ha 
cap. 

D’aquesta manera, es crearan zones d’esbarjo per a les famílies i al mateix 
temps es procurarà el manteniment de l’espai de manera que sigui més 
net i, per tant, atractiu. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en col·locar 10 taules de pícnic model Puigmal de la 
casa Disseny Barraca o equivalent, al Torrent de la Betzuca, degudament 
instal·lades amb els corresponents daus de formigó. Es distribuiran en 
tres grups de taules: una zona de 5 taules prop de dues plataformes de 
formigó amb una cistella de basquet existents, una zona amb tres taules 
una mica més enllà resseguint el camí i una última zona amb dues 
taules. 



CEDIPSA SL 

Ubicació del grup de 5 taules de pícnic al Torrent de la Betzuca. 

També es col·locaran deu papereres al llarg del camí que recorre el Torrent 
de la Betzuca, de manera que n’hi haurà una situada cada 60 m 
aproximadament. Es col·locaran cada una ancorades a dos daus de formigó. 

Camí que recorre el Torrent de la Betzuca, on es col·locaran les papereres. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT3_ZONA PICNIC TORRENT BETZUCAOBRA 01
ACTUACIÓ 3CAPÍTOL 03
ZONA PICNICCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb
dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura
tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

1 FQ210010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant
peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de
formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

2 FQ110030

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€268,32uFQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta de pi i ancoratge a
daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot
inclòs completament acabat.

P- 1

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€142,58uFQ210010 Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa
metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

P- 2

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta
de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs
completament acabat.

P- 1  €268,32

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

€7,74720

BQ110030 Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud, formada per fusta
de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant peu de pletina. Inclou dos
bancs. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus
de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot
inclòs completament acabat.

€208,00000

Altres conceptes 52,57 €

uFQ210010 Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada,
formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible,
galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

P- 2  €142,58

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

€3,80904

BQ210010 Paperera tipus circular o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm,
de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb
base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

€117,00000

Altres conceptes 21,77 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT3_ZONA PICNIC TORRENT BETZUCA01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 303

CAPÍTOL (1) ZONA PICNIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ210010 u Paperera tipus 'Circular' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
(P - 2)

10,000142,58 1.425,80

2 FQ110030 u Taula de pícnic 'Puigmal' o equivalent, de 2m de longitud,
formada per fusta de pi i ancoratge a daus de formigó mitjançant
peu de pletina. Inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó
amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. (P -
1)

10,000268,32 2.683,20

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.03.01 4.109,00

EUR



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.03  ACTUACIÓ 3 4.109,00

Obra 01 Pressupost ACT3_ZONA PICNIC TORRENT BETZUCA 4.109,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.109,00

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT3_ZONA PICNIC TORRENT BETZUCA 4.109,00

4.109,00

euros



Actuació 3 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: zona de picnic per camí del
Torrent de la Betzuca

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 4.109,00

6 % Benefici industrial SOBRE 4.109,00.............................................................................. 246,54

13 % Despeses generals SOBRE 4.109,00......................................................................... 534,17

Subtotal 4.889,71

21 % IVA SOBRE 4.889,71................................................................................................... 1.026,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.916,555.916,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 4



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 
 

 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 4 

 

ARREGLAR DOS EMBORNALS DEL CARRER VILA PUIG, 87 

 

1. Objecte de l’actuació. 

L’objecte de l’actuació 4 és donar resposta a la iniciativa plantejada en la 
consulta realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. 
Diversos veïns de la zona han mencionat les males olors que apareixen al 
C/ Vila Puig, 78. El seu origen rau en les clavegueres que hi ha en aquesta 
zona. Sembla que els sifons es troben en mal estat i quan plou apareixen 
les males olors. Amb aquesta actuació, es pretén solucionar aquesta 
problemàtica tot arreglant els embornals en qüestió. 
 

 
2. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en la renovació de dos embornals sifònics existents 
en el clavegueram municipal que han sofert un determinat desgast per 
l’ús. Caldrà arranjar el sistema sifònic dels dos embornals i el paviment 
malmès del seu voltant. La tapa s’aprofitarà l’existent. 

 

Ubicació dels embornals a arranjar. 

 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS







DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT4_EMBORNALS C/VILA PUIGOBRA 01
ACTUACIÓ 4CAPÍTOL 04
CLAVEGUERAMCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Renovació d'embornal sifònics existents, aprofitant la reixa de fosa dúctil existent, i adequació de l'aglomerat al seu voltant
que està fet malbé.

1 FD5J0030

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

€300,00paFD5J0030 Renovació d'embornal sifònics existents, aprofitant la reixa de fosa dúctil existent, i adequació de
l'aglomerat al seu voltant que està fet malbé.

P- 1

(TRES-CENTS EUROS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

paFD5J0030 Renovació d'embornal sifònics existents, aprofitant la reixa de fosa dúctil
existent, i adequació de l'aglomerat al seu voltant que està fet malbé.

P- 1  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT4_EMBORNALS C/VILA PUIG01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 404

CAPÍTOL (1) CLAVEGUERAM01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5J0030 pa Renovació d'embornal sifònics existents, aprofitant la reixa de
fosa dúctil existent, i adequació de l'aglomerat al seu voltant que
està fet malbé. (P - 1)

2,000300,00 600,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.04.01 600,00

EUR



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.04  ACTUACIÓ 4 600,00

Obra 01 Pressupost ACT4_EMBORNALS C/VILA PUIG 600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
600,00

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT4_EMBORNALS C/VILA PUIG 600,00

600,00

euros



Actuació 4 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: arreglar dos embornals del
Carrer Vila Puig, 87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 600,00

6 % Benefici industrial SOBRE 600,00................................................................................. 36,00

13 % Despeses generals SOBRE 600,00............................................................................ 78,00

Subtotal 714,00

21 % IVA SOBRE 714,00...................................................................................................... 149,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 863,94863,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 5



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 5 

MANCA DE PAS DE VIANANTS ENTRE MERCÈ RODOREDA AMB 
L’AVINGUDA CAMÍ DE MAS. 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte és donar resposta a la iniciativa plantejada en la consulta 
realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. Atès que es 
considera que l’encreuament entre l’Av. Camí del Mas i el C/ Mercè 
Rodoreda no està ben resolt pel que fa a la mobilitat dels vianants, es 
projecta la construcció d’un tercer pas de vianants en aquest punt.  

Aquesta actuació permetria comunicar els contenidors d’escombraries d’una 
manera més còmoda, així com la parada d’autobús. A més a més, si aquest 
pas de vianants s’efectua com un pas elevat, s’aconseguiria reduir la 
velocitat dels vehicles motoritzats en aquesta via tot complementant l’efecte 
que efectuen els altres passos elevats ja existents en la mateixa avinguda. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en executar un pas de vianants elevat 20 cm en relació 
al paviment, que creui l’Avinguda Camí de Mas al seu entroncament amb el 
Carrer Mercè Rodoreda. S’ha d’instal·lar la senyalització vertical i horitzontal 
corresponent. El pas creuarà la mitjana i continuarà per ocupar ambdós 
sentits de circulació. A cada costat es col·locarà una reixa interceptora 
d’aigües pluvials i un canal que el travessi pel desguàs de la reixa. 

Encara que actualment hi hagi uns contenidors a una banda del carrer just 
on s’ha d’ubicar el nou pas de vianants, això no suposa cap impediment per 
dur a terme l’actuació donat que aquests es desplaçaran uns metres. 

El pas es realitzarà amb aglomerat asfàltic i tindrà una amplada de 1,50 + 
4,00 + 1,50 m i acabat pintat amb pintura blanca acrílica. Les senyals 
quadrades de 0,60 x 0,60 m indicatives de pas de vianants (S-13) i les 



CEDIPSA SL 

senyals triangulars P-15a aniran en un mateix pal. Les senyals triangulars 
P-20 i la senyal circular R-301 indicativa de 20Km/h aniran en un altre pal.  

Durant la seva execució, caldrà definir les afectacions, sobretot amb el BUS. 
Per aquest motiu caldrà la coordinació amb Via Pública. 

Entroncament de l’Av. Camí del Mas amb el C/ Mercè Rodoreda, on 
s’ubicarà el pas de vianants elevat. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT5_PAS ELEVAT AV. CAMI DEL MASOBRA 01
ACTUACIÓ 5CAPÍTOL 05
PAS ELEVATCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb aglomerat asfàltic, segons plànols.1 F96AU022

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-12 G9J1U020

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

T1 Long (m) Ampl (m) unitats

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000 2,000 98,000

TOTAL AMIDAMENT 98,000

M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

3 GBA32001

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

T1 long (m) unitats ampl(m) super(m2)

C#*D#*E#*F#2 franges 4,000 8,000 0,500 16,000

C#*D#*E#*F#3 triangle 8,000 0,175 1,400

TOTAL AMIDAMENT 17,400

u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

4 FBB20210

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.

5 FBBZ0010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Reixa de fundició. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.6 FDDZ0015

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

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

EUR



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de secció rectangular, tancada, assentat inclòs execució de junts i p.p. de peces especials, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

7 FD7F0040

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locacció. Completament
acabat, segons plànols.

8 FBB10410

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

9 FBB10320

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PA Desplaçament equip MB10 C17A3U01

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€300,00PAC17A3U01 Desplaçament equip MBP- 1
(TRES-CENTS EUROS)

€374,01uF96AU022 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb aglomerat asfàltic,
segons plànols.

P- 2

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€122,62uFBB10320 Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 3

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€108,33uFBB10410 Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.

P- 4

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€111,61uFBB20210 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 5

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€46,61uFBBZ0010 Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

P- 6

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€7,32mFD7F0040 Tub de secció rectangular, tancada, assentat inclòs execució de junts i p.p. de peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 7

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€173,41uFDDZ0015 Reixa de fundició. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.P- 8
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€0,32M2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1P- 9
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€10,86M2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 10

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

PAC17A3U01 Desplaçament equip MBP- 1  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

uF96AU022 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat
amb aglomerat asfàltic, segons plànols.

P- 2  €374,01

Altres conceptes 374,01 €

uFBB10320 Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 3  €122,62

BBM1A2U2 Placa triangular d'alumini extrusionat, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

€77,37000

Altres conceptes 45,25 €

uFBB10410 Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locacció. Completament acabat, segons plànols.

P- 4  €108,33

BBM1B6U2 Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

€60,52000

Altres conceptes 47,81 €

uFBB20210 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 5  €111,61

BBM13U37 Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, d'alumini, amb part
proporcional d'elements de fixació

€66,80000

Altres conceptes 44,81 €

uFBBZ0010 Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament
i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

P- 6  €46,61

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

€0,64560

BBMZ0020 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical €34,41000
Altres conceptes 11,55 €

mFD7F0040 Tub de secció rectangular, tancada, assentat inclòs execució de junts i p.p. de
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.

P- 7  €7,32

BD7F0010 Tub d'acer de secció rectangular, tancada. €1,26480
Altres conceptes 6,06 €

uFDDZ0015 Reixa de fundició. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

P- 8  €173,41

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

€1,35226

BDDZ0020 Reixa de fundició. €105,73000
Altres conceptes 66,33 €

M2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1P- 9  €0,32

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 €0,18600
Altres conceptes 0,13 €

M2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 10  €10,86

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,62400



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT5_PAS ELEVAT AV. CAMI DEL MAS01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 505

CAPÍTOL (1) PAS ELEVAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F96AU022 u Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles,
executat amb aglomerat asfàltic, segons plànols. (P - 2)

1,000374,01 374,01

2 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 9) 98,0000,32 31,36

3 GBA32001 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 10)

17,40010,86 188,96

4 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material
alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
 (P - 5)

2,000111,61 223,22

5 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 6)

4,00046,61 186,44

6 FDDZ0015 u Reixa de fundició. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 8)

4,000173,41 693,64

7 FD7F0040 m Tub de secció rectangular, tancada, assentat inclòs execució de
junts i p.p. de peces especials, subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat. (P - 7)

14,0007,32 102,48

8 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material
alumini. Inclou subministrament i col·locacció. Completament
acabat, segons plànols. (P - 4)

2,000108,33 216,66

9 FBB10320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material
alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols. (P - 3)

4,000122,62 490,48

10 C17A3U01 PA Desplaçament equip MB (P - 1) 1,000300,00 300,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01 2.807,25

EUR



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.05  ACTUACIÓ 5 2.807,25

Obra 01 Pressupost ACT5_PAS ELEVAT AV. CAMI DEL MAS 2.807,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.807,25

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT5_PAS ELEVAT AV. CAMI DEL MAS 2.807,25

2.807,25

euros



Actuació 5 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Manca de pas de vianants a la
tercera cruïlla de cases de l´avinguda Camí del Mas

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.807,25

6 % Benefici industrial SOBRE 2.807,25.............................................................................. 168,44

13 % Despeses generals SOBRE 2.807,25......................................................................... 364,94

Subtotal 3.340,63

21 % IVA SOBRE 3.340,63................................................................................................... 701,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.042,164.042,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 6



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 6 

FINALITZACIÓ SENYALITZACIÓ TORRENT DEL LLORER 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte de l’actuació 6 és donar resposta a la iniciativa plantejada mitjançant 
la consulta realitzada dins dels pressupostos participatius 2016. Actualment el 
C/ Torrent del Llorer disposa de rebaixes per a minusvàlids, però no té pintat 
els passos de vianants. Es projecta la finalització d’aquesta senyalització 
horitzontal. 

A més a més, davant de cada pas de vianants, en el sentit de circulació, es 
pintaran zones per a aparcament de motos. Es vol aprofitar l’actuació per a 
pintar places d’aparcament per a cotxes a ambdues bandes del carrer. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en finalitzar la senyalització horitzontal del Torrent del 
Llorer. Es pintarà línia blanca discontínua als dos laterals del carrer senyalitzant 
aparcaments per a cotxes. Aquesta línia s’aturarà i es senyalitzarà cada gual 
d’accés als aparcaments. També es pintaran amb pintura acrílica els passos de 
vianants que falten per senyalitzar i, seguint la marxa dels vehicles, es 
senyalitzaran tres aparcaments de motos davant dels passos de vianants, a 
cada costat del carrer. La pintura serà acrílica de color blanc. 



CEDIPSA SL 
 

 

Carrer del Torrent del Llorer on es pintarà la senyalització horitzontal 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT6_SENYALITZACIO TORRENT LLOREROBRA 01
ACTUACIÓ 6CAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

1 GBA32001

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

T1 pas vianants unitats banda amplada (m) long (m) unitats pas

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,500 4,000 6,000 84,000

T3 aparcament motos superficie (m2) unitats triangles unitats
aparcaments

C#*D#*E#*F#4 triangles 0,785 2,000 4,000 6,280

TOTAL AMIDAMENT 90,280

m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb
màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

2 FBA10010

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

T1 unitats longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 aparcament cotxes 64,000 2,000 128,000

C#*D#*E#*F#3 aparcament motos 4,000 14,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb
màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

3 FBA10110

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

C#*D#*E#*F#1 98,000 98,000

TOTAL AMIDAMENT 98,000

EUR



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,26mFBA10010 Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

P- 1

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€0,26mFBA10110 Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

P- 2

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€10,86M2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 3

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mFBA10010 Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

P- 1  €0,26

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €0,08352
Altres conceptes 0,18 €

mFBA10110 Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

P- 2  €0,26

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €0,04176
Altres conceptes 0,22 €

M2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 3  €10,86

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,62400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,28200

Altres conceptes 8,95 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT6_SENYALITZACIO TORRENT LLORER01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 606

CAPÍTOL (1) SENYALITZACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA32001 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 3)

90,28010,86 980,44

2 FBA10010 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
(P - 1)

184,0000,26 47,84

3 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
(P - 2)

98,0000,26 25,48

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.06.01 1.053,76

EUR



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.06  ACTUACIÓ 6 1.053,76

Obra 01 Pressupost ACT6_SENYALITZACIO TORRENT LLORER 1.053,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.053,76

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT6_SENYALITZACIO TORRENT LLORER 1.053,76

1.053,76

euros



Actuació 6 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Finalització senyalització
Torrent del Llorer

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.053,76

6 % Benefici industrial SOBRE 1.053,76.............................................................................. 63,23

13 % Despeses generals SOBRE 1.053,76......................................................................... 136,99

Subtotal 1.253,98

21 % IVA SOBRE 1.253,98................................................................................................... 263,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.517,321.517,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 7



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 7 

RENOVACIÓ DE LES PLAQUES AMB EL NOM DELS CARRERS DE 
VALLSUAU 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte és donar resposta a la iniciativa plantejada en la consulta que 
s’emmarca dins els pressupostos participatius 2016. Alguns veïns ha mostrat el 
seu malestar degut al disseny erroni de les palques que indiquen els noms dels 
carrers del barri de Vallsuau. El seu color fa gairebé impossible la lectura de les 
plaques, problema que s’agreuja a la nit quan hi ha poca llum. Aquesta 
proposta pretén substituir les plaques per unes amb un disseny més llegible.  

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en desmuntar 17 plaques de paret i 17 plaques de pal del 
barri de Vallsuau. Es substituiran per plaques amb fons verd i lletra blanca per 
a que sigui més visibles. En tots els casos es conservaran els pals. Les plaques 
seran d’alumini de 500 x 300 mm. 

Exemple de placa a substituir. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS







DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT7_PLAQUES CARRER VALLSUAUOBRA 01
ACTUACIÓ 7CAPÍTOL 07
PLAQUESCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Muntatge de plaques de nom de carrer, inclosos elements de fixació al suport o a la paret, sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada.

1 GBB1U920

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

C#*D#*E#*F#1 Paret 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Pal 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons verd i lletra blanca, per a fixar a paret, amb
cantells rectes i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou elements de fixació al suport, ni el suport, només
subministrament.

2 GBB1U030

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons verd i lletra blanca, per a una banderola amb
retolació a una cara, amb color natural (plata) i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou elements de fixació
al suport, ni el suport, només subministrament.

3 GBB1U03L

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

EUR



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€46,24uGBB1U030 Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons verd i lletra blanca, per
a fixar a paret, amb cantells rectes i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou
elements de fixació al suport, ni el suport, només subministrament.

P- 1

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€43,08uGBB1U03L Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons verd i lletra blanca, per
a una banderola amb retolació a una cara, amb color natural (plata) i amb esmalt protector amb
filtre radiació UV. No inclou elements de fixació al suport, ni el suport, només subministrament.

P- 2

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€13,21uGBB1U920 Muntatge de plaques de nom de carrer, inclosos elements de fixació al suport o a la paret, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada.

P- 3

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uGBB1U030 Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons
verd i lletra blanca, per a fixar a paret, amb cantells rectes i amb esmalt
protector amb filtre radiació UV. No inclou elements de fixació al suport, ni el
suport, només subministrament.

P- 1  €46,24

BBM10U03L Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons
verd i lletra blanca, per a fixar a paret, amb cantells rectes i amb esmalt
protector amb filtre radiació UV. No inclou elements de fixació al suport, ni el
suport, només subministrament.

€33,25000

Altres conceptes 12,99 €

uGBB1U03L Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons
verd i lletra blanca, per a una banderola amb retolació a una cara, amb color
natural (plata) i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou
elements de fixació al suport, ni el suport, només subministrament.

P- 2  €43,08

BBM1U030 Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer, amb fons
verd i lletra blanca, per a una banderola amb retolació a una cara, amb color
natural (plata) i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou
elements de fixació al suport, ni el suport, només subministrament.

€30,09000

Altres conceptes 12,99 €

uGBB1U920 Muntatge de plaques de nom de carrer, inclosos elements de fixació al suport
o a la paret, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada.

P- 3  €13,21

BBMZU402 Elements de fixació per a suport de placa complementària €3,02000
Altres conceptes 10,19 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT7_PLAQUES CARRER VALLSUAU01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 707

CAPÍTOL (1) PLAQUES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U920 u Muntatge de plaques de nom de carrer, inclosos elements de
fixació al suport o a la paret, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada. (P - 3)

35,00013,21 462,35

2 GBB1U030 u Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer,
amb fons verd i lletra blanca, per a fixar a paret, amb cantells
rectes i amb esmalt protector amb filtre radiació UV. No inclou
elements de fixació al suport, ni el suport, només
subministrament. (P - 1)

18,00046,24 832,32

3 GBB1U03L u Placa d'alumini de 500x300 mm, per a placa amb noms de carrer,
amb fons verd i lletra blanca, per a una banderola amb retolació a
una cara, amb color natural (plata) i amb esmalt protector amb
filtre radiació UV. No inclou elements de fixació al suport, ni el
suport, només subministrament. (P - 2)

17,00043,08 732,36

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.01 2.027,03

EUR



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.07  ACTUACIÓ 7 2.027,03

Obra 01 Pressupost ACT7_PLAQUES CARRER VALLSUAU 2.027,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.027,03

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT7_PLAQUES CARRER VALLSUAU 2.027,03

2.027,03

euros



Actuació 7 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Renovació de les plaques amb el
nom dels carrers de Vallsuau

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.027,03

6 % Benefici industrial SOBRE 2.027,03.............................................................................. 121,62

13 % Despeses generals SOBRE 2.027,03......................................................................... 263,51

Subtotal 2.412,16

21 % IVA SOBRE 2.412,16................................................................................................... 506,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.918,712.918,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 8



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 
 

 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 8 

CREACIÓ D’UN PARC SALUDABLE PER A LA GENT GRAN 

 

1. Objecte de l’actuació. 

L’objecte és donar resposta a la iniciativa plantejada en la consulta 
realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. Al sector de 
Vallsuau no hi ha cap espai destinat als exercicis físics per a gent gran. Amb 
aquest projecte es pretén millorar la qualitat de vida física i psíquica dels 
residents mitjançant la instal·lació de diverses màquines a tal efecte en un 
parc existent proper al barri mencionat. 

 

2. Descripció de l’actuació 

 

L’actuació consisteix en instal·lar un parc per a jocs saludables destinats a 
persones de la tercera edat, com el Senior Park S de la casa Lappset, o 
similar. Aquest parc s’ubicarà a l’Avinguda del Vallès, prop de una pista de 
bàsquet existent. Inclou sis màquines per a gent gran, cada un d’ells 
degudament ancorat al terra. També s’afegirà el panell informatiu adequat. 

 

Ubicació del parc per a Gent Gran al barri de Vallsuau. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT 8_PARC SALUDABLEOBRA 01
ACTUACIÓ 8CAPÍTOL 08
PARC SALUDABLECAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parc per a gent gran tipus 'Sport: Senior Park S' (ref.081500M), de Lappset o equivalent, inclou excavació, empotrament
amb fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot
inclòs completament acabat.

1 FQA20010

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

€6.185,32uFQA20010 Parc per a gent gran tipus 'Sport: Senior Park S' (ref.081500M), de Lappset o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge
amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 1

(SIS MIL  CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFQA20010 Parc per a gent gran tipus 'Sport: Senior Park S' (ref.081500M), de Lappset o
equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i
cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 1  €6.185,32

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

€1,93680

BQA20010 Parc per a gent gran tipus 'Sport: senior park S' (ref.081500M) de Lappset o
equivalent

€6.139,98000

Altres conceptes 43,40 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT 8_PARC SALUDABLE01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 808

CAPÍTOL (1) PARC SALUDABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQA20010 u Parc per a gent gran tipus 'Sport: Senior Park S' (ref.081500M),
de Lappset o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i
muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 1)

1,0006.185,32 6.185,32

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.08.01 6.185,32

EUR



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.08  ACTUACIÓ 8 6.185,32

Obra 01 Pressupost ACT 8_PARC SALUDABLE 6.185,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.185,32

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT 8_PARC SALUDABLE 6.185,32

6.185,32

euros



Actuació 8 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Creació d´un parc saludable per
a la gent gran

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 6.185,32

6 % Benefici industrial SOBRE 6.185,32.............................................................................. 371,12

13 % Despeses generals SOBRE 6.185,32......................................................................... 804,09

Subtotal 7.360,53

21 % IVA SOBRE 7.360,53................................................................................................... 1.545,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.906,248.906,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 9



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPSOTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 9 

TAPAR LA TANCA QUE ENVOLTA EL PATÍ DE L’ESCOLA I L’IES 
PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte és donar resposta a la iniciativa plantejada en el marc de la consulta 
per als pressupostos participatius 2016. La proposta consisteix en tapar la visió 
del pati de l’escola i l’IES Purificació Salas i Xandri des de l’exterior. 

Els alumnes fan classes i altres activitats a fora de l’edifici, i es veuen vulnerats 
els seus drets com a infants en quant a la seva intimitat si algú fes fotografies 
des de l’exterior. Per a solucionar la problemàtica, es proposa col·locar una 
malla d’ocultació sobre tota la tanca existent, tal i com s’ha instal·lat al CEIP 
Pilarín Bayés, encara que aquesta serà de més alçada. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en instal·lar una malla d’ocultació a tota la tanca exterior 
del CEIP Purificació Salas. La malla cobrirà la totalitat de l’alçada de la tanca 
existent (amb un màxim de 2 m). Aquesta haurà d’anar degudament subjecte a 
la tanca actual. En total es taparan 450 m de tanca de 2m d’alçada amb una 
malla verda del 85% d’ocultació. 

Tanca de l’escola on s’ha d’instal·lar la malla d’ocultació. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT9_TANCA ESCOLA PURIFICACIO SALASOBRA 01
ACTUACIÓ 9CAPÍTOL 09
MALLACAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de malla d'ocultació 85 %, verda, de 2 m d'alçada i 10 m de longitud1 F9H1221M

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

T1 LONG

C#*D#*E#*F#2 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Col·locació de malla d'ocultació de 2 m d'alçada i 10 m de longitud. Inclou elements de fixació i mermes. 2 F9H1221C

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

T1 LONG

C#*D#*E#*F#2 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€80,00uF9H1221C Col·locació de malla d'ocultació de 2 m d'alçada i 10 m de longitud. Inclou elements de fixació i
mermes. 

P- 1

(VUITANTA EUROS)

€34,95uF9H1221M Subministrament de malla d'ocultació 85 %, verda, de 2 m d'alçada i 10 m de longitudP- 2
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uF9H1221C Col·locació de malla d'ocultació de 2 m d'alçada i 10 m de longitud. Inclou
elements de fixació i mermes. 

P- 1  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

uF9H1221M Subministrament de malla d'ocultació 85 %, verda, de 2 m d'alçada i 10 m de
longitud

P- 2  €34,95

Sense descomposició 34,95 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT9_TANCA ESCOLA PURIFICACIO SALAS01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 909

CAPÍTOL (1) MALLA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H1221M u Subministrament de malla d'ocultació 85 %, verda, de 2 m
d'alçada i 10 m de longitud (P - 2)

45,00034,95 1.572,75

2 F9H1221C u Col·locació de malla d'ocultació de 2 m d'alçada i 10 m de
longitud. Inclou elements de fixació i mermes.  (P - 1)

45,00080,00 3.600,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.09.01 5.172,75

EUR



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.09  ACTUACIÓ 9 5.172,75

Obra 01 Pressupost ACT9_TANCA ESCOLA PURIFICACIO SALAS 5.172,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.172,75

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT9_TANCA ESCOLA PURIFICACIO SALAS 5.172,75

5.172,75

euros



Actuació 9 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Tapar la tanca que envolta el
pati de l´escola i l´IES Purificació Salas i Xandri.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 5.172,75

6 % Benefici industrial SOBRE 5.172,75.............................................................................. 310,37

13 % Despeses generals SOBRE 5.172,75......................................................................... 672,46

Subtotal 6.155,58

21 % IVA SOBRE 6.155,58................................................................................................... 1.292,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7.448,257.448,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 10



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 10 

INSTAL·LAR MÉS GRONXADORS AL PARC DE LES MORISQUES 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte de l’actuació 10 és donar resposta a la iniciativa plantejada en la 
consulta realitzada dins el marc dels pressupostos participatius 2016. El Parc 
de les Morisques és un dels principals centres neuràlgics de la vida social de 
Sant Quirze. La seva peculiaritat rau en els diferents espais i racons de què 
disposa: camins per passejar sense pressa i on els infants poden anar 
lliurement en bicicleta, un amfiteatre a l’aire lliure i un parc infantil entre 
altres.  

Actualment, doncs, té molta afluència, sobretot de famílies amb nens petits. 
És per aquest motiu que els parc infantils existents no poden assumir tota 
aquesta afluència. Amb aquesta proposta, s’instal·laran més gronxadors i 
algun altre tipus de jocs infantils. 

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en col·locar una nova zona per a jocs infantils entre les 
dues existents al Parc de les Morisques. Aquesta zona, de 13 x 10 m de 
superfície, serà de BDU o similar, inclou un gronxador, una barra 
d’equilibris, una caseta i un animal. Tots ells es delimitaran per un encintat 
format per travesses de fusta. La zona encaixada per les travesses s’omplirà 
amb una capa de sorra amb fondària suficient segons l’alçada de caiguda 
dels jocs. 



CEDIPSA SL 

Espai on s’ubicarà la nova zona per a jocs infantils. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT10_GRONXADORS PARC DE LES MORISQUESOBRA 01
ACTUACIÓ 10CAPÍTOL 10
PARC INFANTILCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Figura de fusta 'oveja tumbada' de la casa BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó
HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament
acabat.

1 FQA20020

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Figura de fusta tipus 'oveja de pie' de BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

2 FQA20070

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Tronc per equilibris tipus 'tronco saltarín' de BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments de formigó
HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament
acabat.

3 FQA2008L

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de casa de jocs petita  per a nens de més de 3 anys tipus ' ref. 4.10100' de la casa BDU o equivalent4 FQA20100

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Balancí tradicional tipus 'columpio pequeño individual' de BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

5 FQA20080

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

6 F2210010

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

T1 ampl(m) long(m)

C#*D#*E#*F#2 13,000 10,000 130,000

EUR



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 130,000

m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.7 F2A1S400

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

T1 ampl (m) long(m) gruix(m)

C#*D#*E#*F#2 10,000 13,000 0,300 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

U Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o equivalent.8 FQA2000L

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,13m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega
i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 1

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€18,72m3F2A1S400 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.P- 2
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€23,25UFQA2000L Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o equivalent.P- 3
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€750,45uFQA20020 Figura de fusta 'oveja tumbada' de la casa BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 4

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€753,27uFQA20070 Figura de fusta tipus 'oveja de pie' de BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 5

(SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€946,20uFQA20080 Balancí tradicional tipus 'columpio pequeño individual' de BDU o equivalent, inclou excavació,
empotrament amb fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot
tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 6

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€959,00uFQA2008L Tronc per equilibris tipus 'tronco saltarín' de BDU o equivalent, inclou excavació, empotrament amb
fonaments de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 7

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

€2.060,19uFQA20100 Subministrament de casa de jocs petita per a nens de més de 3 anys tipus ' ref. 4.10100' de la
casa BDU o equivalent

P- 8

(DOS MIL SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 1  €0,13

Altres conceptes 0,13 €

m3F2A1S400 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5
mm. Tot inclòs.

P- 2  €18,72

B031S400 Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm €18,72000
Altres conceptes 0,00 €

UFQA2000L Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o
equivalent.

P- 3  €23,25

Sense descomposició 23,25 €

uFQA20020 Figura de fusta 'oveja tumbada' de la casa BDU o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20, subministrament,
col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

P- 4  €750,45

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

€1,93680

BQA20020 Figura de fusta 'oveja tumbada' de la casa BDU o equivalent €711,19000
Altres conceptes 37,32 €

uFQA20070 Figura de fusta tipus 'oveja de pie' de BDU o equivalent, inclou excavació,
empotrament amb fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i
muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament
acabat.

P- 5  €753,27

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

€1,93680

BQA20070 Figura de fusta tipus 'oveja de pie' de BDU o equivalent €720,79000
Altres conceptes 30,54 €

uFQA20080 Balancí tradicional tipus 'columpio pequeño individual' de BDU o equivalent,
inclou excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i
cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 6  €946,20

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

€3,87360

Altres conceptes 942,33 €

uFQA2008L Tronc per equilibris tipus 'tronco saltarín' de BDU o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20, subministrament,
col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

P- 7  €959,00

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

€3,87360

BQA20080 Tronc per equilibris tipus 'tronco saltarin' o equivalent €932,79000
Altres conceptes 22,34 €

uFQA20100 Subministrament de casa de jocs petita per a nens de més de 3 anys tipus '
ref. 4.10100' de la casa BDU o equivalent

P- 8  €2.060,19

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

€19,36800



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT10_GRONXADORS PARC DE LES MORISQUES01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 1010

CAPÍTOL (1) PARC INFANTIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQA20020 u Figura de fusta 'oveja tumbada' de la casa BDU o equivalent,
inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P - 4)

1,000750,45 750,45

2 FQA20070 u Figura de fusta tipus 'oveja de pie' de BDU o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P - 5)

1,000753,27 753,27

3 FQA2008L u Tronc per equilibris tipus 'tronco saltarín' de BDU o equivalent,
inclou excavació, empotrament amb fonaments de formigó
HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de
peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P - 7)

1,000959,00 959,00

4 FQA20100 u Subministrament de casa de jocs petita per a nens de més de 3
anys tipus ' ref. 4.10100' de la casa BDU o equivalent
 (P - 8)

1,0002.060,19 2.060,19

5 FQA20080 u Balancí tradicional tipus 'columpio pequeño individual' de BDU o
equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments de
formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot
tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament
acabat. (P - 6)

1,000946,20 946,20

6 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs.
 (P - 1)

130,0000,13 16,90

7 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P - 2)

39,00018,72 730,08

8 FQA2000L U Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor
Forestar, o equivalent. (P - 3)

20,00023,25 465,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.10.01 6.681,09

EUR



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  ACTUACIÓ 10 6.681,09

Obra 01 Pressupost ACT10_GRONXADORS PARC DE LES MORISQUE 6.681,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.681,09

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT10_GRONXADORS PARC DE LES MORISQUES 6.681,09

6.681,09

euros



Actuació 10 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Instal·lar més gronxadors al
Parc de les Morisques

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 6.681,09

6 % Benefici industrial SOBRE 6.681,09.............................................................................. 400,87

13 % Despeses generals SOBRE 6.681,09......................................................................... 868,54

Subtotal 7.950,50

21 % IVA SOBRE 7.950,50................................................................................................... 1.669,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 9.620,119.620,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



ACTUACIÓ 11



DOCUMENT 1 – MEMÒRIA 



CEDIPSA SL 

MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2016. 

ACTUACIÓ 11 

REMODELACIO ESPAI JOCS INFANTILS CAN PALLARS 

1. Objecte de l’actuació.

L’objecte és donar resposta a la iniciativa plantejada en la consulta realitzada 
mitjançant els pressupostos participatius 2016. L’actuació pretén solucionar el 
fet que a tota la zona de Can Pallàs només hi ha un espai de jocs infantils 
(situat al C/ Pedres Blanques). Així doncs, es considera insuficient aquest espai, 
motiu pel qual es considera ampliar la superfície delimitada per la tanca actual. 
Amb aquesta superfície ampliada, es poden instal·lar nous jocs infantils. A més 
a més, es pretén aprofitar l’actuació per a millorar el parc actual a través de la 
instal·lació de travesses de fusta que delimiten l’espai de la sorra.  

2. Descripció de l’actuació

L’actuació consisteix en retirar un el costat més proper al carrer de la balla que 
delimita actualment l’espai de jocs infantils. Aquesta balla es desplaçarà fins a 
tocar l’arbre existent i es completarà per a que quedi totalment tancat. 
S’instal·larà tres animals de fusta. Es farà un encintat amb travesses de fusta i 
s’afegirà la sorra necessària en aquesta zona. 

Tanca a desplaçar i ubicació dels nous jocs infantils. 



DOCUMENT 2 – PLÀNOLS









DOCUMENT 3 – PRESSUPOST



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ACT11_JOCS INFANTILS CAN PALLASOBRA 01
ACTUACIÓ 11CAPÍTOL 11
PARC INFANTILCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de jocs per a parc infantil model 'Caballo movil' de la casa BDU o equivalent.1 FQA21120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de figura de fusta tipus 'cochecito de caballos peter' de la casa BDU o equivalent.2 FQA21170

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de figura de fusta model 'caracol pequeño' de la casa BDU o equivalent.3 FQA20111

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

4 F2210010

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

T1 ampl(m) long(m)

C#*D#*E#*F#2 4,000 12,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.5 F2A1S400

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

T1 ampl (m) long(m) gruix(m)

C#*D#*E#*F#2 4,000 12,000 0,300 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

U Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o equivalent.6 FQA2000L

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m Tanca de fusta tractada 'Valla infantil Parcs, de la casa Fitor Forestar o equivalent, perimetral a la zona de joc, formada per
suports de pals de tanca de 7x7 cm cada 2m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó HM-20,
cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

7 FQAZ0120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PA Col·locació de jocs infantils, inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20, col·locació i muntatge amb
tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

8 FQA20COL

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,13m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega
i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 1

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€18,72m3F2A1S400 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.P- 2
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€23,25UFQA2000L Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o equivalent.P- 3
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€1.072,00uFQA20111 Subministrament de figura de fusta model 'caracol pequeño' de la casa BDU o equivalent.P- 4
(MIL SETANTA-DOS EUROS)

€1.300,00PAFQA20COL Col·locació de jocs infantils, inclou excavació, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 5

(MIL TRES-CENTS EUROS)

€841,00uFQA21120 Subministrament de jocs per a parc infantil model 'Caballo movil' de la casa BDU o equivalent.P- 6
(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS)

€1.363,00uFQA21170 Subministrament de figura de fusta tipus 'cochecito de caballos peter' de la casa BDU o equivalent.P- 7
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

€29,22mFQAZ0120 Tanca de fusta tractada 'Valla infantil Parcs, de la casa Fitor Forestar o equivalent, perimetral a la
zona de joc, formada per suports de pals de tanca de 7x7 cm cada 2m, inclou excavació, ancoratge
del suports dins de dau de formigó HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 8

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P.                  Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F2210010 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

P- 1  €0,13

Altres conceptes 0,13 €

m3F2A1S400 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5
mm. Tot inclòs.

P- 2  €18,72

B031S400 Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm €18,72000
Altres conceptes 0,00 €

UFQA2000L Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor Forestar, o
equivalent.

P- 3  €23,25

Sense descomposició 23,25 €

uFQA20111 Subministrament de figura de fusta model 'caracol pequeño' de la casa BDU o
equivalent.

P- 4  €1.072,00

Altres conceptes 1.072,00 €

PAFQA20COL Col·locació de jocs infantils, inclou excavació, empotrament amb fonament de
formigó HM-20, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i
cargols. Tot inclòs completament acabat.

P- 5  €1.300,00

Sense descomposició 1.300,00 €

uFQA21120 Subministrament de jocs per a parc infantil model 'Caballo movil' de la casa
BDU o equivalent.

P- 6  €841,00

Altres conceptes 841,00 €

uFQA21170 Subministrament de figura de fusta tipus 'cochecito de caballos peter' de la
casa BDU o equivalent.

P- 7  €1.363,00

Altres conceptes 1.363,00 €

mFQAZ0120 Tanca de fusta tractada 'Valla infantil Parcs, de la casa Fitor Forestar o
equivalent, perimetral a la zona de joc, formada per suports de pals de tanca
de 7x7 cm cada 2m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de
formigó HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

P- 8  €29,22

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

€0,64560

BQAZ0120 Tanca de fusta tractada 'Valla infantil Parcs, de la casa Fitor Forestar o
equivalent, perimetral a la zona de joc, formada per suports de pals de tanca
de 7x7 cm cada 2.

€22,42000

Altres conceptes 6,15 €

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ACT11_JOCS INFANTILS CAN PALLAS01

CAPÍTOL ACTUACIÓ 1111

CAPÍTOL (1) PARC INFANTIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQA21120 u Subministrament de jocs per a parc infantil model 'Caballo movil'
de la casa BDU o equivalent. (P - 6)

1,000841,00 841,00

2 FQA21170 u Subministrament de figura de fusta tipus 'cochecito de caballos
peter' de la casa BDU o equivalent. (P - 7)

1,0001.363,00 1.363,00

3 FQA20111 u Subministrament de figura de fusta model 'caracol pequeño' de la
casa BDU o equivalent. (P - 4)

1,0001.072,00 1.072,00

4 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs.
 (P - 1)

48,0000,13 6,24

5 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P - 2)

14,40018,72 269,57

6 FQA2000L U Travessa ecològica de pi de 22x12x250cm, de la casa Fitor
Forestar, o equivalent. (P - 3)

20,00023,25 465,00

7 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada 'Valla infantil Parcs, de la casa Fitor
Forestar o equivalent, perimetral a la zona de joc, formada per
suports de pals de tanca de 7x7 cm cada 2m, inclou excavació,
ancoratge del suports dins de dau de formigó HM-20, cargols i
sistema de tancament de les portes, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 8)

8,00029,22 233,76

8 FQA20COL PA Col·locació de jocs infantils, inclou excavació, empotrament amb
fonament de formigó HM-20, col·locació i muntatge amb tot tipus
de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat. (P -
5)

1,0001.300,00 1.300,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.11.01 5.550,57

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.11  ACTUACIÓ 11 5.550,57

Obra 01 Pressupost ACT11_JOCS INFANTILS CAN PALLAS 5.550,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.550,57

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACT11_JOCS INFANTILS CAN PALLAS 5.550,57

5.550,57

euros



Actuació 11 inclosa en el marc dels pressupostos participatius 2016: Remodelació espai Jocs
Infantils Can Pallàs

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 5.550,57

6 % Benefici industrial SOBRE 5.550,57.............................................................................. 333,03

13 % Despeses generals SOBRE 5.550,57......................................................................... 721,57

Subtotal 6.605,17

21 % IVA SOBRE 6.605,17................................................................................................... 1.387,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7.992,267.992,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2017
Per CEDIPSA

Jordi Sorkau Casanova Laura Solà Ramis
Enginyer de Camins, C. i P. Enginyer de Camins, C. i P.
Col. Núm. 9.872 Col. Núm. 33.694
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