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2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1. GENERALITATS

2.1.1.OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del projecte és construir varies zones d’escalada i una via ferrata així com els 
accessos i la senyalizació a les diferents zones. 

2.1.2. PROMOTOR

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Les.

Plaça de l’Ajuntament, 1 25540 de Les

NIF: P-2515200-J

2.1.3. AUTOR DEL PROJECTE

L’autor del projecte és:

Ramón Villunedas Palobart amb DNI 41096811-C, enginyer Tècnic industrial col.legiat 
pel Col.legi Oficial de 16227 de Catalunya amb el núm. 16727L, amb domicili a Esterri
d’Àneu, C/Major, 38, 2-1.

2.1.4. EMPLAÇAMENT

Les actuacions es situen al marge dret del riu Garona al Municipi de Les al sud i est del 
nucli de la població. Concretament estan situades a la zona del mirador de Les a l’est i 
el Malh de l’Escalica, Malh de Corrito i Malh dera Torreta situats al sud del núcli de la 
població.

2.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL

El Municipi de Les presenta una condicions natural extraordinàries que facilita el 
desenvolupament d’activitats com l’escalada com el senderisme. Les activitats més 
esportives es barregen magníficament en el seu entorn natural i el seu important 
patrimoni històric.

La construcció de carreteres i pistes forestals juntament amb i l’abandó de l’agricultura i 
la ramaderia va propiciar que la majoria de camins tradicionals hagin caigut en desús i 
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el seu conseqüent abandó. Durant els darrers anys, s’ha realitzat importants tasques de 
recuperació i adequació de camins destinades a fins turístics.

Concretament pel municipi de Les hi passa el GR-211 (el sender circular de l’Aran) i 
s’inicia la variant GR-211-2 que remunta cap a Bausen i la Vall de Carlac. A més s’han
recuperat nombrosos camins que han passat a formar part de la xarxa de camins 
històrics senyalitzats de la Val d’Aran.

Durant l’estiu del 2011 es va posar en marxa la primera via ferrata de l’Aran situada al 
Malh dera Escalica,  a les proximitats del Camping Cauarca i a menys de 2 km del 
centre de la població. 

Imatges i croquis  de la via Ferrata construïda al 2011

A l’estiu de 2012 l’empresa Deportur va posar en marxa Naturaran, dins de les 
instal·lacions del Camping Cauarca, que amb fins a 15 tirolines, és el primer parc 
d’aventura entre arbres de l’Aran.

L’excel·lent acollida de la via ferrata construïda fa dos anys fa que es vulgui 
desenvolupar tant aquesta activitat d’escalada per a tots els públics amb el disseny de 
zones d’escalada destinades als més petits per a potenciar aquestes activitats des dels 
primers estadis de l’aprenentatge.

Conjuntament amb la vessant esportiva, les actuacions proposades en aquest projecte 
estan destinades a posar en valor l’important patrimoni natural paisatgístic i històric 
existent a la zona.

Des del punt de vista del patrimoni històric cal destacar l’existència del Castèth de Les i 
la torre de vigilància del Malh dera Torreta. 
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Paisatgísticament, les vistes que s’observen tant des del Mirador de Les com de punts 
estratègics situats a les parts altes de les vies ferrades i d’escalada, són privilegiades i 
úniques en aquesta zona del Baish Aran, i proporcionen un plus important a les
activitats que s’hi realitzen. En aquest sentit, s’han proposat la col·locació de plafons 
interpretatius sobre els diferents elements del paisatge.

La major part dels accessos utilitzats per a arribar a les zones esportives s’han dissenyat 
utilitzant la xarxa històrica de camins. Al llarg d’aquest itineraris es visiten interessants 
elements patrimonials tant de la tipologia de construcció dels camins tradicionals com 
murs de pedra seca i empedrats com de la riquesa constructiva de les antigues bordes de 
muntanya.

Des del punt de vista geològic, la roca on es realitzaran les instal·lacions esportives està 
formada per granit, i més concretament leucogranit. Aquesta roca està feblement 
fracturada i té unes característiques de duresa idònies per a la pràctica de l’escalada. A 
més, es tracta d’una roca única en el món i que s’explota en la indústria ornamental amb 
la denominació de Blau d’Aran.

Les característiques del terreny amb roca molt polida i gran quantitat de molses i líquens 
fa que durant la època hivernal i en moments de pluja i alta humitat, la superfície del 
terreny sigui altament relliscosa. Això fa que la pràctica d’esports d’escalada es faci 
molt perillosa i totalment desaconsellada. Per aquest fet es preveu col·locar una 
senyalització específica alertant aquest fet, això com indicant quines són les normes 
bàsiques de seguretat d’utilització de totes les instal·lacions existents així com el 
material personal de seguretat necessari.
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L’objectiu d’aquest projecte és potenciar els l’esport de l’escalada i les vies ferrates 
per a poder convertir el Municipi de Les com un destí de referència en aquestes 
activitats.

2.2.2.- OBRES D’ACCÉS A LES DIFERENTS ZONES D’ESCALADA

Per a l’accés a les zones d’escalada, és necessari adequar els camins existents i en 
alguns casos fer accessos nous. 

La tipologia dels camins nous són vials de 1 metre d’amplada utilitzant els elements 
naturals propis de la zona, construint empedrats, passos d’aigua i passarel·les en els 
llocs que sigui necessaris. També s’ha previst la instal·lació de baranes de protecció per 
tal millorar la seguretat dels usuaris.

Els treball a realitzar s’han dividit en 8 zones d’intervenció, seguint criteris tant de 
situació com de tipus d’actuació a realitzar. Són les següents:

1.- Accés via ferrata Principal

2.- Accés via ferrata Cledes – Malh de Corrito

3- Accés Malh dera Torreta

4.- Accés Bordes a Malh de Corrito  i central de Cledes

5.- Accés de Les a zona escalada Mirador pel camí dera Lòsa

6.- Accés del Mirador al Castèth de Les i Les

7.- Accés zona via escalada 8c. Accés nova via Malh dera Torreta

8.- Adequació zona escalada indoor.
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2.2.3.- FERRATES I ZONES D’ESCALADA

Es preveu la construcció de vies d’escalada, una zona d’escalada esportiva indoor i dues 
noves vies ferrata.

1. Zona d’escalada indoor a la zona de les arcades del canal de càrrega de l’antiga 
central de Cledes.
Dues zones d’escalada i perfeccionament

2. És la principal zona situada entre el poble de Les i el Mirador. Es tracta d’equipar 
varies vies de dificultat baixa i mitjana destinades a la iniciació i al perfeccionament 
d’aquest esport.

3. Una zona d’escalada a la dreta de la Via Ferrata principal on hi ha actualment l’accés 
alternatiu al tram superior de la Ferrata.
Dues noves vies ferrates. La proximitat amb la ferrata ja existent farà que es puguin 
enllaçar aquestes instal·lacions fent més complerta l’oferta actual existent i 
descongestionant les vies en moments de molta afluència.

4. Via Ferrata des de la Torre de l’antiga Central de Cledes fins al Malh de Corrito.
5.Via Ferrata del Malh dera Torreta per la dreta de la instal·lació d’escalada anomenada 
8c.

Un cop feta la obra es requereix un manteniment de totes les instal·lacions. Tant per la 
zona d’escalada indoor com de les zones d’escalada i vies ferrates caldrà fer un 
manteniment de totes les instal·lacions cada 6 mesos.

2.2.4.- TEMATITZACIÓ I SENYALITZACIÓ

A més del vessant esportiu de les actuacions, es realitzarà la tematització i 
contextualització de les zones amb l’entorn. Així es col·locaran plafons informatius a la 
base de les instal·lacions, un plafó general a la zona esportiva de Les i panells 
informatius generals a la part superior de la Torreta (zona 3) i al mirador de Les (zona 
6).

Les cruïlles de camins es senyalitzaran  amb postes banderoles d’alumini. Model Val de 
la casa GeoSilva. Els noms de camins i destinacions seran facilitades per al Direcció 
Facultativa.

A l’inici de les zones d’escalada i de les vies ferrata es col·locaran panells informatius i 
de seguretat.

Puntualment la continuïtat dels camins es marcarà amb marques grogues sobre el 
terreny.

Al la nova rotonda construïda a l’entrada de Les per França a l’alçada de l’ostau dera 
Nhèu s’instal.larà un retol lluminós amb leds programable.
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2.2.5.- DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS D’ACCÉS

2.2.5.1. ACCÉS VIA FERRATA PRINCIPAL

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 1: Posar 
barana de fusta tractada. 
50 ml.
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Intervenció 1: Posar Cartell Informatiu de totes les vies ferrata i accessos.

Intervenció 1: Arreglar el paviment de l’aparcament amb grava-ciment. Preparar terreny 
amb màquina

Intervenció 1: Posar una font.
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Intervenció 2: Tram amb forta pendent a col·locar 18 metres lineals de graons amb fusta 
tractada.
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Intervenció 3: Posar tres graons metàl·lics recoberts de pvc i canviar corda per barana 
metàl·lica amb sirga d’inox. 

Intervenció 4: Tram amb forta pendent a col·locar 15 metres lineals de graons amb fusta 
tractada.



PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES A LES
 

 

Memòria                                             Promotor: Ajuntament de Les

Intervenció 5: Tram amb forta pendent a col·locar 4 metres lineals de graons amb fusta 
tractada.

Intervenció 6: Posar un graó metàl·lic recoberts de pvc.
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Intervenció 7: Construir camí d’amplada 100 cm, en ziga zaga , una llargada de 30 metres 
per tal de salvar la forta pendent de l’orografia. Recorregut a definir per la DF.

Intervenció 8: Tram amb forta pendent a col·locar 22 metres lineals de graons amb fusta 
tractada.
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Fi accés via ferrata principal.

Intervencions generals en el tram d’accés a la via ferrata principal:

Desbrossada de ramatge d’arbres a indicar per la DF. 
Reperfilar trams de camí
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2.2.5.2. ACCÉS VIA FERRATA CLEDES-MALH DE CORRITO

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:
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Intervenció 10: Col·locar 20 metres lineals de tanca de fusta tractada per evitar la caiguda al 
canal. 

Intervenció 11: Reparar coberta per evitar la caiguda d’aquesta als usuaris de la via ferrata.
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Intervenció 12: Fer graons de formigó sobre accés de formigó a la torre , en 30 metres 
lineals . Els graons existents es respectaran i es sanejaran. Instal.lació d’un cartell 

general amb la informació de la ferrata.

Intervenció 13: Desbrossada d’arbres i matolls per a millorar l’imatge de la zona de la torre 
i accés a aquesta, una superfície de 2.300 m2 a definir per la DF.
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2.2.5.3. ACCÉS MALH  DERA TORRETA

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 14: Fer camí en talus de 18 metres lineals, i explanar la part de baix una 
superfície de 150 m2 amb màquina. Instal.lació d’un cartell general amb la informació 

de la ferrata.
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Intervenció 15: Reparar 15 metres lineals d’empedrat, traient les pedres que mes molestin i 
col·locant en el seu lloc pedres planes. 

Intervenció 16: Desbrossada de ramatge d’arbres a indicar per la DF i re perfilar tram de 
camí entre el punt 14 i 16, un total de 173 metres lineals.

Intervenció 17: Fer una passarel·la de 3 metres lineals amb 3 bigues de fusta en roll de 20 cm de 
diàmetre, i per la part superior tauló de 1 m. d'ample i 5 cm de gruix amb  fusta tractada.
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Intervenció 18: Recuperar antic camí per l’interior del barranc existent en un tram de 60 
metres, consistent en treure pedres, arreglar pedres, i treure arbres caiguts.

Intervenció 19: Reperfilar camí i desbrossar entre els punts 18 i 19 , una distancia de 30 
metres.
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Intervenció 20: Tram final a la Torreta de Casteret. Col·locar un cartell informatiu de perill.
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Intervenció 21: Malh dera Torreta. Col·locar 65 metres lineals de barana de fusta tractada 
sobre roca amb platines metàl·liques subjectades a la roca amb tacs metàl·lics.Posar 
cartell informatiu general.

Partida alçada de reparació dels murs existents de  la Torreta amb un coronament amb 
morter i reparació de paret caiguda.
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2.2.5.4. ACCÉS DE BORDES A MALH DE CORRITO I 
CENTRAL DE CLEDES

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 22: Col·locació de cartell indicatiu de direcció. 
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Intervenció 23: Construcció de pas d’aigua de 7 metres lineals i de 20 cm de fons per 20 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel 
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U.

Intervenció 24: Construcció de pas d’aigua de 7 metres lineals i de 20 cm de fons per 20 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U, i 

construcció de 93 ml de canal lateral sense pedres de 30x30cm.
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Intervenció 25: Col·locar 20 ml de barana amb cable d’inox sobre piquetes metàl·liques 
anclades a la roca, i reperfilar 170 ml entre els punts 24 i 25.

Intervenció 26: Malh de Corrito. Col·locar 15 metres lineals de barana de fusta tractada 
sobre roca amb platines metàl·liques subjectades a la roca amb tacs metàl·lics.
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Col·locació de dos cartells de perill caiguda i col·locar 7 metres lineals de barana amb cable 
d’inox sobre piquetes metàl·liques ancorades a la roca per acabar d’arribar al mirador.

Intervenció 27: Enllaç entre el camí del Malh de Corrito i camí accés via ferrata principal. 
Col·locar cartell indicatiu de direcció.

Intervenció 28: Accés des del punt 27, punt d’enllaç dels dos camins fins el punt 26, Malh 
de Corrito. Construcció de camí sobre terra de 100 cm d’amplada, una distancia de 56 

metres.

Cabana de 
Xaure
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Intervenció 29: Fer una passarel·la de 3 metres lineals amb 3 bigues de fusta en roll de 20 
cm de diàmetre, i per la part superior tauló de 1 m. d'ample i 5 cm de gruix amb  fusta 

tractada.
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Intervenció 30: Punt d’enllaç amb el camí de l’Escalica. Construcció de camí de 100 cm 
d’ample sobre terra, una distancia de 230 metres entre els punts 28 i 30, i desbrossar.

Intervenció 31: Construcció de pas d’aigua de 5 metres lineals i de 20 cm de fons per 20 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel 
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U.
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Intervenció 32: Construcció de pas d’aigua de 4 metres lineals i de 20 cm de fons per 20 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel 
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U.

Espedregar camí des del punt 30 al 32, una distancia de 100 metres.

Intervenció 33: Punt de creuament del camí de l’Escalica amb camí accés via ferrata 
principal “B”. Col·locar cartell indicatiu de direcció.
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Intervenció 34: Construcció de pas d’aigua de 8 metres lineals i de 30 cm de fons per 30 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel 
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U. 

Espedregar des del punt 33 al punt 34, una distancia de 82 metres.

Intervenció 35: Fer camí empedrat, d’amplada 100 cm, al marge esquerra del camí , segons 
imatge, amb pedres de la zona, des del punt 34 al 35, una distancia de 23 metres En 

aquest punt 35 Fer una passarel·la de 3 metres lineals amb 3 bigues de fusta en roll de 
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20 cm de diàmetre, i per la part superior tauló de 1 m. d'ample i 5 cm de gruix amb  
fusta tractada.

Intervenció 36: Fer pas per el mur , una amplada de100 cm, i construir dos graons amb 
pedres del propi mur per fer accés al camí existent. Construcció de camí, de 80 cm 

d’amplada, sobre terra , una distancia de 10 metres lineals.

Fi camí a la central de Cledes.
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2.2.5.5. ACCÉS DE LES A ZONA ESCALADA DEL MIRADOR 
PEL CAMÍ DE LA LÒSA.

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:
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Intervenció 37: Inici camí accés de Les a via ferrata mirador. Col·locació de cartell indicatiu 
de direcció.

Intervenció 38: Fer canal de conducció d’aigua amb peces prefabricades de formigó, de 60 
cm d’amplada i 40 cm de fondària, al marge dret del camí segons fotografia, una 

distancia de 30 metres . 

Al marge esquerra del camí segons fotografia refer camí existent empedrat de 100 cm 
d’amplària, una distancia de 30 metres.

Intervenció 39: Tram amb forta pendent a col·locar 12 metres lineals de graons amb fusta 
tractada.
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Intervenció 40: Creuament amb camí de Les a Mirador de Les. Col·locar cartell indicatiu de 
direcció.

Intervenció 41: Col·locació de cartell indicatiu de direcció i desbrossada de 100 metres 
lineals, 1 metre a cada costat de camí entre els punts 40 i 41.



PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES A LES
 

 

Memòria                                             Promotor: Ajuntament de Les

Intervenció 42: Desbrossada de vegetació i construcció de camí sobre terra de 100 cm 
d’amplada, entre els punts 40 al 42, una distancia de 260 metres. Col.locació d’un 

lletrero general informatiu de les zones d’escalada.

Intervenció 43: Desbrossada de vegetació i construcció de camí sobre terra de 100 cm 
d’amplada, entre els punts 42 al 43, una distancia de 83 metres. 
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Intervenció 44: Desbrossada de vegetació i construcció de camí sobre terra de 100 cm 
d’amplada, entre els punts 42 al 44, una distancia de 40 metres.
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2.2.5.6. ACCÉS DEL MIRADOR AL CASTELL DE LES I LES.

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 45: Col·locació de cartell indicatiu de direcció, i col·locació de vinil sobre 
planxa metàl·lica en estructura existent al mirador de Les.
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Intervenció 46 : Construcció de camí sobre terra de 80 cm d’amplada,entre els punts 45 i 46, 
una distancia de 105 metres.

Intervenció 47 : Construcció de pas d’aigua de 5 metres lineals i de 20 cm de fons per 20 cm 
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’aigua pel 
camí, construït amb pedra de la zona , una horitzontal i dos verticals en forma de  U.

Reperfilar el camí entre els punts 46 i 47, una distancia de 212 metres.
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Intervenció 48 : Refer mur de pedra, amb les pedres existents, de 2 ml x 1,5 m d’alçada. 
Espedregar camí entre els punts 47 i 48, una distancia de 62 metres.

Intervenció 49: Tram amb forta pendent a col·locar 35 metres lineals de graons amb fusta 
tractada, 1 metre d’amplada. Posar cartell indicatiu de direcció al costa de la cabana 

existent.
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Intervenció 50 : Posar cartell indicatiu de direcció de l’ermita de Sant Blai

Intervenció 51 : Punt d’arribada al poble de Les. Posar cartell informatiu.
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2.2.5.7. ACCÉS A VIA ESCALADA 8C.  ACCÉS NOVA VIA AL 
MALH DERA TORRETA.

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 52: Construcció de camí sobre terra de 100 cm d’amplada,entre els punts 52 i 
53, una distancia de 41 metres
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Intervenció 53 : Despedregar camí ,entre els punts 53 i 54, una distancia de 38 metres.
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Intervenció 54 : Punt de sortida de la Via d’escalada 8C. Posar cartell informatiu.

Intervenció 55 : Punt de sortida d’accés a nova via d’accés al Malh dera Torreta . Posar 
cartell informatiu.
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Intervenció 56 : Punt de sortida de nova Via accés al Malh dera Torreta . Posar cartell 
informatiu. Desbrossar i marcar camí amb punts de pintura des del punt 55 al punt 56, 

una distancia de 45 metres.

Vista general del Malh dera Torreta
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2.2.5.8. ZONA D’ESCALADA INDOOR.

Mapa de situació de la zona i les intervencions.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Intervenció 57 : Treure terres del interior per deixar un sol nivell i posar 15 cm de graves.
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Intervenció 58 : Neteja i desbrossada de la vegetació de les parets.

Intervenció 59 : Es preveu la adequació de les arcades inferiors del canal de càrrega de 
l’antiga central de Cledes per a la pràctica de l’escalada.

L’escalada esportiva tipus bloc, és una modalitat de l’escalada que es practica sense 
corda ni arnés.

Les arcades inferiors es componen de 4 unitats de mides diferents.



PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES A LES
 

 

Memòria                                             Promotor: Ajuntament de Les

Arcada 1: amplada: 535 cm, altura: 370 cm i longitud: 350 cm
Arcada 2: amplada: 340 cm, altura: 330 cm i longitud: 200 cm

Arcada 3: amplada: 535 cm, altura: 370 cm i longitud: 200 cm
Arcada 4: amplada: 340 cm, altura: 330 cm i longitud:  170 cm

L’adequació d’aquesta zona es composa de:
- Sanejament de l’antic ciment i nou projectat de morter superficial.

- Col·locació d’ancoratges a la part superior de les voltes mitjançant perforacions 
de taladres de 20 mm i plaquetes metàl·liques amb barilla roscada de diàmetre 16 

mm  caragolades a la part superior amb traves per embeure al formigó.
Es construirà una llosa de formigó armat de 18 cm acabant a 0  a la part superior i 

inferior per tal de facilitat l’evacuació de l’aigua.

- Sanejament i anivellament del terreny. Col·locació de 20 cm de grava per facilitar 
el drenatge.

- Tancament lateral mitjançant blocs de pedra per tal d’evitar l’entrada de vehicles a 
la zona d’escalada.

Intervenció 60 : Construcció de rampa per a millorar accés en aquesta volta, de tota 
l’amplada 3,40 i una llarga de 4 metres. Col·locar bolos de granet per evitar l’entrada de 

vehicles sota les voltes.
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2.2.6.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
D’ESCALADA I VIES FERRATA.

A continuació es fa una descripció detallada de les diferents instal·lacions esportives 
d’escalada i vies ferrates que es proposen construir.

2.2.6.1. ZONA DE ESCALADA INDOOR
Un cop fets els treballs de sanejament i adequació de les arcades, es col·locaran 200
preses de diferents formes a diferents distancies (uns 50 cm) atornillades i ancoratges 
químics  per assegurar a escaladors amb baix nivell.

2.2.6.2. ZONA D’ESCALADA DEL MIRADOR DE LES 
A la zona inferior del Mirador de Les es construiran varies zones d’escalada tant 
d’iniciació (dificultats entre 3er i 5a) destinades als mes petits com de perfeccionament 
(dificultats 5b fins a 6c).
Les vies tindran una longitud d’entre 15 i 25 metres i se’n muntaran 15 vies distribuïdes 
per les diferents parets existents. 
A més dels ancoratges  de seguretat cal fer treballs de neteja de vegetació i molsa amb 
el raspallat manual de la roca, així com sanejament de blocs inestables existents.
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Vistes generals de la zona d’escalada del Mirador
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2.2.6.3. ZONA ESCALADA DRETA VIA FERRATA PRINCIPAL
Aquesta zona està situada a la dreta de la Via Ferrata Principal construïda al 2011 i més 
concretament al costat dels graons que accedeixen al camí que porta al tram superior 
d’aquesta ferrata. La tipologia de les vies és similar a les del Mirador. Es construiran 
varies zones d’escalada tant d’iniciació (dificultats entre 3er i 5a) destinades als mes 
petits com al perfeccionament (dificultats 5b fins a 6c).
Les vies tindran una longitud d’entre 15 i 25 metres i se’n muntaran un total de 5  vies 
distribuïdes per les diferents parets existents. 
A més dels ancoratges  de seguretat cal fer treballs de neteja de vegetació i molsa amb 
el raspallat manual de la roca, així com sanejament de blocs inestables existents.

Roca via d’escalada dreta de la via ferrata principal.

2.2.6.4. VIA FERRATA DES DE LA TORRE DE LA CENTRAL DE 
CLEDES FINS AL MALH DE CORRITO
La via s’iniciarà a la torre de l’antiga Central de Cledes. Constarà de baix a dalt dels 
següents elements:

- Part inferior s’aprofitaran les escales de ferro d’accés a la part inferior de la torre.
- Graons horitzontals per peus i mans amb línea de vida.

- Pont tibetà entre la torre i la roca.
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- Graons de via ferrata i linea de vida de seguretat fins a la part alta el Malh de Corrito.
Es col.locarà un panell informatiu amb el croquis de la via i les normes de seguretat en 
el camí d’accés.
En les zones de roca cal fer un respallat manual, neteja de vegetació i sanejament de la 
roca retirant els blocs inestables perillosos.

Esquema d’intal.lació de la part inferior de la via ferrata de Malh de Corrito
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Vista general del sector de Cledes i el Malh de Corrito

2.2.6.5.VIA FERRATA DEL MALH DERA TORRETA.
La via Ferrata del Malh dera Torreta surtirà de la part dreta de la instal.lació existent 
d’escalada anomenada 8c. Aquesta via va seguint tot l’esperó fins a arribar a la part 
superior del Malh dera Torreta. 

Es col.locarà un panell informatiu amb el croquis de la via i les normes de seguretat en 
el camí d’accés.
En les zones de roca cal fer un raspallat manual, neteja de vegetació i sanejament de la 
roca retirant els blocs inestables perillosos.
Es col.locaran graons de via ferrata i linea de vida de seguretat fins a la part alta del 
Malh dera Torreta.
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Vista general Malh dera Torreta on es proposa la instal·lació de la via ferrata. Linea 
vermella: traça de la via ferrata.
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3.- PLEC DE CONDICIONS 
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1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

1.2.1.2. CONTRATISTA

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones 
facultativas, técnicas, económicas y legales que han de regir durante la 
ejecución de las obras de construcción del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos 
que conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas 
en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección 
facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada.
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado 
de condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan 
con lo especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente especialmente a la de obligado cumplimiento. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en 
la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 
puntos.
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el 
presente pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego 
General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 
Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de 
España.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de 
este proyecto.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
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trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 
casos estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y 
demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él.
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 
material.
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al 
Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la 
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el 
Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del 
edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.
Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, 
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada 
selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición han sido debidamente gestionados según 
legislación.
En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra.

1.2.1.2. CONTRATISTA

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de 
ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o 
ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico 
que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 
realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del contratista: 

La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 
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cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato.
Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido 
como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a 
lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El 
jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y 
firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta 
instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras 
operaciones técnicas.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.
Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa 
vigente.
Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su 
personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar 
por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas 
según normativa vigente y el plan de seguridad y salud.
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas 
y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se 
refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la misma.
Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción 
y demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión.
Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación.
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PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo 
previsto como consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al 
Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la 
Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la 
ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito.
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del 
día en que se originó la causa de esta, indicando su duración prevista y 
antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo 
prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de 
prórroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con 
personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación 
suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, 
tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal
al trabajo a realizar. 
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales 
que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía 
en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y 
aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la 
obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se 
realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se 
encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán 
efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección 
Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los 
proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será 
responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, 
conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las 
instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para 
la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo 
del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier 
avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o 
mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la 
Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la 
que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio 
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Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias 
según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la 
licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra. 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su 
responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Dirección 
Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de 
las subcontratas. 
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 
32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar 
con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el articulo 5.
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 
demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, 
excepto cuando la dirección facultativa crea conveniente una modificación 
de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin 
contraprestación alguna.
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y 
cumplirá sus indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación 
alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 
disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con 
decisiones económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá 
en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la 
misma a la Dirección Facultativa. 

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles 
defectos o desperfectos ocasionados durante la misma.
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez 
finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales 
empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá 
el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra 
y a costa de la contrata.
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De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía 
pública o a terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán 
reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del 
inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a 
menos que la Dirección Facultativa así lo disponga por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa 
(materiales de mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono 
correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y 
contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el 
Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará
a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación 
de nuevos precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán 
por escrito el importe de las modificaciones y la variación que supone 
respecto al contratado.
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de 
órdenes, así como su autorización por la Dirección Facultativa y posterior 
comprobación.

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la 
obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato.
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso 
necesario, visarlas en el colegio profesional correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 
documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a 
menos que exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo 
caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto.
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Son obligaciones del director de obra:
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto.
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha 
de la obra .
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas.
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla 
al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando 
la realización de ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades 
de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la 
ejecución de la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los 
agentes intervinientes en la obra.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los 
documentos con especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento 
de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de 
estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la 
obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
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La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de 
proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra se salvará 
atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo
prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de 
las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos.
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y 
aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del 
Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a 
la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de 
alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la 
Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad 
del replanteo por parte de la Dirección Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra 
necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación 
adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de 
replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de 
referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será 
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 
comprobación de los puntos repuestos.
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o 
disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 
contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas 
de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las 
posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones 
que se consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la 
Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y 
humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada 
por la Dirección. 
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al 
Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo 
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del mismo.

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a 
disposición de la Dirección Facultativa.
En el libro se anotarán:

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto.
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del 
contrato.
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos 
o contradictorios.
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, 
duración de los trabajos, personal empleado...

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder 
del Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para 
el contratista. 
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden 
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el 
Libro.

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por 
éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la 
obra o fases completas y terminadas de la misma.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la 
notificación al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección 
Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la 
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de 
la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en 
su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
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La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior.
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada 
por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se 
produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin 
que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni 
significar la aceptación de la Recepción.

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
cuando hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato 
firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y 
a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros 
obligados a presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren 
necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los 
términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el 
plazo de ejecución, hasta su recepción.

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá 
disminuir las cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, 
fianzas o similares.
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá 
por cada día natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el 
calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado 
con cargo a las certificaciones o a la fianza.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior 
que lo establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos.
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1.3.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la 
introducción de unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto 
por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está 
obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas 
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados 
y aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a 
ejecutar las unidades de obra correspondientes.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado 
firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario.
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que 
determine el precio justo a abonar al contratista.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de 
las obras que hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la 
valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención 
del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente 
a la baja de subasta o remate.

REVISIÓN de PRECIOS

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras 
extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con 
grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la 
baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y 
aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de 
precios a la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la 
subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la 
ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará 
la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en 
obra.
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de 
acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir.
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1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las 
unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato 
entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones 
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección 
Facultativa y el Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el 
edificio una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en 
conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para 
poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de 
obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o 
pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en 
los plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las 
fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser 
aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá 
efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al 
Contratista y al Promotor. 
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección 
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. 
La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro 
plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no 
recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista 
con la resolución.

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente 
documentación presentada por el Constructor: facturas originales de los 
materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, 
nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas 
por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, 
facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de 
escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes 
a la obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser 
autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los 
controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y 
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materiales que se someterán a control y aceptación de la Dirección 
Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, 
serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% 
del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere 
este porcentaje.

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el 
presupuesto contratado para cada unidad de obra, tanto en las 
certificaciones como en la liquidación final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y 
se abonarán a la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no 
están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 
contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la 
parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que 
puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la 
Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, 
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final.
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada 
por el mismo, en los plazos previstos y su importe será el correspondiente a 
las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, 
que tras realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su 
valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite 
mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la 
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida 
de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas 
posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la 
Dirección Facultativa.

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector 
público definidos en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se 
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regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Claúsulas Administrativas 
Particulares redactados al efecto.
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones 
requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de 
desarrollo de carácter estatal o autonómico.
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que 
regirán la obra y se remite al Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en 
la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus 
puntos.
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de 
policía de la obra y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los 
preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo 
con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas 
serán a su cargo exclusivamente.
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a 
continuación se detallan:

Muerte o incapacidad del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 
50 % del presupuesto contratado.
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por 
un plazo superior a dos meses.
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa.
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe 
destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR   

Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación
Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.
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Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.
Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el 
Documento Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código 
Técnico de la Edificación.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.

ESTRUCTURALES

Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente 
NCSR-02.
Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE. 

MATERIALES      

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

INSTALACIONES      

Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas 
para uso propio.
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u otras 
aplicaciones.
Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención.
Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM1 Ascensores.
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico 
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para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias.
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la 
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salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos 
durante el Trabajo.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en 
trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real 
Decreto 1627/1997 antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo 
que inscribe y publica el V Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción 2012-2016.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

ADMINISTRATIVAS    

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de 
errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas.
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2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de 
suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse 
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición 
y valoración de unidades, etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio.

2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las 
cotas y superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son 
excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los 
elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de 
taludes.
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EXCAVACIÓN en VACIADO

Descripción

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o 
mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se 
encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las 
pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.

Puesta en obra

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los 
bordes con elementos estructurales de contención y/o medianerías, la
máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por 
bataches, éstos se harán de forma alterna.
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al 
objeto de que no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se 
asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y 
desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. 
Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un 
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio 
Público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista 
(instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites del 
vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 
excavación..
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados 
para las características, volumen y plazo de ejecución de las obras, 
contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, 
zona de protección de elementos estructurales y pendiente de taludes 
rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por 
la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- ángulo de talud: +2%

Criterios de medición y valoración

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración:
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La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 
transversales de excavación necesarios ordenados por la Dirección 
Facultativa de las obras.

RELLENOS

Descripción

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o de cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras 
de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota 
indicada en proyecto

Puesta en obra

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de 
agua superficial o subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente 
alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la 
ejecución.
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. 
máximo, con un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y 
cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia 
orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de 
compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el 
caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo 
Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto.
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la 
aprobación de la dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá 
una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará 
añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la 
adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme sin encharcamientos.
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas 
recibirán el mismo número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo 
el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como 
maquinaria de compactación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo 
rechazando el relleno si su compactación no coincide con las calidades 
especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales.
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Criterios de medición y valoración

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 
transversales  de relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa 
de las obras.

ZANJAS y POZOS

Descripción

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para 
ejecutar las zanjas y pozos destinados a la cimentación, drenaje, 
saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o 
mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 
profundidad.

Puesta en obra

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener 
aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra 
mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes 
tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de 
seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se
valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o 
desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 
pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista 
(instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites del 
vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 
excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de 
cimentación, es el director de la obra el encargado de señalar la cota fondo 
de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se 
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado 
para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 
material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma 
inmediatamente en caso de no poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los 
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taludes. La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes 
franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de 
excavados u otros a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, 
cota de fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y 
entibación.
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, 
dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas rechazando las 
irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de 
acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.

Las tolerancias máximas admisibles serán:
replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
formas y dimensiones: +-10 cm.
refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medición y valoración

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el 
tipo de terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de 
excavación realizada.

Les, Agost de 2014       

                                                  Enginyer Tecnic Industrial
                                                   Ramon Villuendas Palobart

                                        Nº de Col. 16727-L
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4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. Memoria Informativa

2. Trabajos Previos

3. Riesgos Eliminables

4. Autoprotección y emergencia

5. Procedimientos coordinación de actividades empresariales

6. Control de Accesos a la Obra

7. Valoración Medidas Preventivas

8. Mantenimiento

9. Plantillas de Impresos
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1. Memoria Informativa

Objeto

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras  , el promotor está 
obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el 
promotor Ajuntament de Les con domicilio en Plaça de L'ajuntament Nº1, de 
Les, 25540 y N.I.F. P-2515200J ha designado al firmante de este documento 
para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
Este Estudio contiene:

Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones 
del entorno en que se realiza la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales 
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 
obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios 
para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 
definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 
necesarias.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 
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salud en el trabajo que han sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación y ejecución de este estudio de seguridad y salud.

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por 
parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 
ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos.

Técnicos

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Ramon Villuendas Palovart.
Titulación del Proyectista: Ingeniero Tecnico Industrial.
Director de Obra: .
Titulación del Director de Obra: .
Director de la Ejecución Material de la Obra: .
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: .
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: .Ramon Villuendas 
Palovart
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero 
Tecnico Industrial.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: .
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: .
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: .
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: .

Datos de la Obra

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra 
INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES que va a ejecutarse en LES, Zona 
del Mierador i Cledes.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de sustituya este texto por 
el PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL de la OBRA.
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 
sustituya este texto por el PRESUPUESTO de SEGURIDAD y SALUD de la 
OBRA.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de tres meses.
La superficie total en m2 construidos es de: .
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 
fases es de cinco.
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Descripción de la Obra

L'objectiu d'aquest projecte és potenciar els l'esport de l'escalada i les 
vies ferrates per a poder convertir el Municipi de Les com un destí de 
referència en aquestes activitats.

2.2.2.- OBRES D'ACCÉS A LES DIFERENTS ZONES D'ESCALADA

Per a l'accés a les zones d'escalada, és necessari adequar els camins existents i en 
alguns casos fer accessos nous. 

La tipologia dels camins nous són vials de 1 metre d'amplada utilitzant els elements
naturals propis de la zona, construint empedrats, passos d'aigua i passarel.les en 
els llocs que sigui necessaris. També s'ha previst la instal.lació de baranes de 
protecció per tal millorar la seguretat dels usuaris.

Els treball a realitzar s'han dividit en 8 zones d'intervenció, seguint critèris tant de 
situació com de tipus d'actuació a realitzar. Són les següents:

1.- Accés via ferrata Principal

2.- Accés via ferrata Cledes – Malh de Corrito

3- Accés Malh dera Torreta

4.- Accés Bordes a Malh de Corrito  i central de Cledes

5.- Accés de Les a zona escalada Mirador pel camí dera Lòsa

6.- Accés del Mirador al Castèth de Les i Les

7.- Accés zona via escalada 8c. Accés nova via Malh dera Torreta

8.- Adequació zona escalada indoor.
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2.2.3.- FERRATES I ZONES D'ESCALADA

Es preveu la construcció de vies d'escalada, una zona indoor i una via ferrata.

Es crea una zona d'escola d'escalada a la zona de l'actual mirador de Les (zona 6). 
Es tracta d'equipar dues vies de dificultat baixa destinades a la iniciació en aquest 
esport.

S'adequarà i equiparà a la part inferior del tub de càrrega de l'antiga central de 
Cledes, amb l'objectiu de disposar d'un equipament resguardat i cobert o es podrà 
realitzar l'activitat d'escalada esportiva que s'adaptarà a tots els nivells de dificultat.

També es realitzarà una nova via Ferrata a la part superior del canal de càrrega, 
aprofitant la torre existent. La via comença a la base de la torre i pujarà per la paret 
frontal. A la part superior es construirà un pont tibetà per accedir a la paret i la 
ferrata continuarà fins la part superior del Malh de Corrito.

2.2.4.- TEMATITZACIÓ I SENYALITZACIÓ

A més del vessant esportiu de les actuacions, es realitzarà la tematització i 
contextualització de les zones amb l'entorn. Així es col·locaran plafons informatius 
a la base de les instal·lacions, un plafó general a la zona esportiva de Les i panells 
informatius generals a la part superior de la Torreta (zona 3) i al mirador de Les 
(zona 6).

Les cruïlles de camins es senyalitzaran  amb postes banderoles d'alumini.

Puntualment la continuïtat dels camins es marcarà amb marques grogues sobre el 
terreny.
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2. Trabajos Previos

Vallado y Señalización

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean 
los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la 
obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de 
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la 
Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado 
sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de 
dichos paneles quedará establecido como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la 
obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, 
zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se 
garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de 
"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las 
características técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, 
alcance...
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se 
indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo 
aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, 
policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de 
técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de 
manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de 
cierre.

Organización de Acopios

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas 
fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de 
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materiales y residuos quedando debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, 
utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad 
establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 
caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina y que el 
personal no transita bajo cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre 
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del 
viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la 
intemperie y debidamente etiquetados y señalizados.

Condiciones del Entorno

Tráfico rodado

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la 
puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a 
continuación:
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía 
pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, 
manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y 
salida de camiones en la obra.

Tráfico peatonal

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de 
las siguientes medidas preventivas:
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de 
vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos 
continuos y claros.

Presencia de líneas eléctricas aéreas

Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas 
aéreas, se deberá obtener información de la compañía suministradora sobre la 
instalación afectada, localizando e identificando todas las redes. Dadas las 
importantes implicaciones para la seguridad de las personas se mantendrán al 
menos las siguientes medidas de seguridad:
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Se colocarán barreras y/o avisos para que los vehículos, la maquinaria y las 
instalaciones se mantengan alejados de las líneas eléctricas aéreas.
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas 
eléctricas aéreas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre 
los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en
cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 
preventivas previstas.
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Presencia de instalaciones enterradas

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la 
seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de 
movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas 
a los trabajadores.
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida 
la realización de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del 
comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía suministradora y los 
operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda 
prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la 
banda de señalización de la red.
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la 
obra y hasta la finalización de la misma.
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas 
eléctricas enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto 
sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la 
obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las 
medidas preventivas previstas.
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Condiciones climáticas extremas

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no 
debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni 
constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible.
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se 
dispondrán las siguientes medidas preventivas:
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso 
específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía 
técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997.
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las 
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horas más calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. 
Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin 
alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable.
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de 
abrigo adecuada Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán 
periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad física 
continua y mantenida.
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores 
utilizarán crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y 
sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la
exposición solar en las horas centrales del día. 
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, 
estructura o cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de 
velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el 
fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la 
estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios 
auxiliares y equipos de obra.
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los 
siguientes aspectos: protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas 
embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, 
cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,  
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie.
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores.
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de 
vehículos pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica 
de la obra, el personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados.

Topografía

La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a 
los intrínsecos a la propia obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas 
para controlar estos riegos:
La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo 
de vuelcos de maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios 
auxiliares y equipos de obra. Para evitarlos se establecerá un circuito de 
circulación de maquinaria con pendientes adaptadas, se nivelará la zona de 
acopios y se adaptarán los apoyos de los medios auxiliares y equipos de obra a 
las características del terreno.

3. Riesgos Eliminables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo 
elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal 
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uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 
riesgo no sea eliminado. 
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son 
aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del 
edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares 
o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin 
duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.

4. Autoprotección y emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El 
citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número 
y disponer del material adecuado.

Evacuación

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias 
que será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de 
la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar 
aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios 
a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación 
asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias.
Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en 
caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será 
conocido por todos los trabajadores.
En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen 
las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer 
expéditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo 
el responsable de emergencias responsable de su estado.
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Protección contra incendios

La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de 
pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una 
de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de 
obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios 
según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo 
documento.
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra 
cualquiera que sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores 
portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la 
especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan 
las circunstancias que requieren de extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables 
quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en 
los accesos.
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra 
y próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 
en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: 
Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente 
en ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga 
el responsable de emergencias de la obra.
La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la 
realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes 
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable 
de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

5. Procedimientos coordinación de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 
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coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de 
trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean 
las siguientes medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar 
el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre 
las distintas empresas concurrentes en la obra.
Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente 
en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en 
la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación 
empresarial.
El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a 
los responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información 
en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 
incumbencia.
Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 
concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de 
carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta 
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes 
empresas y en última instancia en el contratista principal.

6. Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de 
accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede
garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma.
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el 
mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de 
dicho plan quien valide el control diseñado.
Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los 
que se contemplan las siguientes medidas:

El contratista designará a un a persona del nivel de mando para 
responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de control de 
accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de 
manera que en ningún momento quede desatendido este control.
El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos 
como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.
Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso 
retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por 
puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en 
dichos lugares.
En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real 
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Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la 
prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 
establecidas para la obra para la obtención de autorización.
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, 
la obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente 
operativos en horario de trabajo.
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el 
personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con 
la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada 
derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto 
de normativa del sector.

7. Valoración Medidas Preventivas

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 
preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de 
riesgo en el peor de los casos tolerable. 

RIESGOS:

Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas 
de mantenimiento y reparación.
Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.
Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
Desprendimientos de cargas suspendidas.
Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 
hundimiento de la plataforma donde opera.
En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, 
por deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).
Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o 
pintura.
Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o 
pintura.
Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de 
limpieza o pintura.
Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de 
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materiales o medios auxiliares.
Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los 
ojos.
Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de 
fluido eléctrico.
En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior 
a 150 lux.
Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas 
de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento.
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 
materiales, herramientas o polvo o escombros.
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, 
nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 
circulación y de los bordes de la cubierta.
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés 
de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a 
líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta.
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 
cubierta o fachada.
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior 
de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro 
de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en 
número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados.
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen 
las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente a escaleras de este mismo documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde 
se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de 
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explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en 
lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior 
del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador 
amarrado a un punto fijo.
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se 
trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 
instalando vidrio.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, 
y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 
funcionamiento y manual de instrucciones.
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas.
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía 
por el interruptor principal.
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 
realizados por instaladores especialistas y autorizados.
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 
empresa acreditada.
Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. 
Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible.
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un 
lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes dieléctricos.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Faja de protección dorso lumbar.
Gafas de protección del polvo.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 
orgánicos.
Mascarillas antipolvo.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Tapones y protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.
Casco de seguridad con barbuquejo.
Casco de seguridad de polietileno.
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Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

FASES O SECUENCIAS: ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

1.1. INSTALACIÓN.

1.1.1. Descripción de los trabajos.  

Se realizará la instalación de cable de acero inoxidable como de línea de anclaje de 
seguridad, y varilla de ferralla (acero corrugado galvanizado) como patín o peldaño 
independiente para progresión, perforados en diámetro y profundidad suficiente 
sobre la roca, e introducidos por percusión y/o expansión directamente sobre la 
misma. En caso necesario se utilizará resina de cerramiento.

1.1.2. Riesgos más frecuentes  

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Riesgos a terceros
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1.1.3. Normas básicas de Seguridad. 

Con respecto al área y los accesos a la zona de trabajo:

• Se mantendrá un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo y tránsito: 

• Se perimetrará y balizará el área de trabajo. 

• Se balizará el recorrido de acceso y descenso. 

• Se desbrozarán los senderos de acceso y descenso, eliminando ramas, troncos, árboles 
apoyados, arbustos y otros que puedan caer sobre los trabajadores a su paso y/o causar 
rozaduras y arañazos. 

• Se eliminarán piedras evidentes y otros obstáculos que puedan tropezar y obstaculizar el 
tránsito normal. 

• Se reconducirá el paso de aguas en la medida de lo posible, desviando el cauce de las 
mismas, manteniendo los accesos secos para prevenir caídas y evitar resbalones.  

• Se dispondrán tablas de paso en las zonas de vadeo del río con dicho fin. 

• Se dispondrán zonas de depósito de materiales y herramientas mediante sacas de PVC 
de alta densidad y bidones impermeables. • Se trabajará en el exterior condicionados  al 
horario de luz solar suficiente, evitando la franja horaria en zonas de penumbra que 
impidan una correcta visibilidad . Valores mínimos de 100 lux en tajos donde se precise 
una pequeña distinción de detalles y 200 lux para trabajos más delicados.

En cuanto a los trabajos a realizar:

• Se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras, según el Anexo IV parte A del Real Decreto 1627/1997 del 27 de 
Octubre. 

• Todos los caballetes, borriquetas  constarán de tres tablones de 0,20 m. rígidamente 
fijados a amos puntos de apoyo, de manera que se impida el deslizamiento y el 
basculamiento. 

• El transporte de materiales se realizará preferentemente sobre carretillas de mano para 
evitar sobreesfuerzos. 

• El corte de plaquetas, y demás cerámicas se ejecutara en vía húmeda, para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
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• Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 

• Las escaleras de mano simples no superarán los 5 m. de altura y si lo hiciera deberán 
estar ancladas en la base y en la cabeza. 

• Las escaleras de tijera estarán provistas de zapatas antideslizantes y de un dispositivo 
que limite su apertura, no debiéndose ser usadas simultáneamente por dos personas.

Con respecto a las herramientas y equipos eléctricos:

•Se utilizarán herramientas portátiles específicas para trabajos en altura, de tamaño y peso 
ligero de fácil manipulación, alimentadas con batería de Litio de voltaje suficiente.  

• Antes de encenderse se comprobará que está accionado el protector de bloqueo. 

• Las baterías se recargarán en lugar protegido y seco previo a su uso. 

• Las baterías se extraerán de la herramienta después de su uso, recargándose de nuevo 
para el próximo día y almacenándose en lugar seco. 

• Se portarán un mínimo de 2 baterías por herramienta. 

• En la base se dispondrá de alimentación para su recarga durante la jornada de trabajo 
(toma de corriente generada por grupo electrógeno) 

• Toda herramienta, tales como taladros, amoladoras, cepillos, martillos, llaves de par de 
apriete (tubo, inglesa), pistolas de inyección u otras, estarán amarradas mediante cordino 
para evitar su caída al vacío, al porta materiales provisto a tal efecto en el arnés de trabajo, 
o suspendidas de la silla y/o cuerda de seguridad, en función de su peso.   • Se realizarán 
inspecciones previa y posterior a su uso, para detectar posibles anomalías. En caso 
necesario se realizarán ajustes y reparaciones in situ.    

• Cuando la herramienta no esté en condiciones de uso, se notif icará mediante una ficha 
de reparación, notificándose al encargado de obra para su reemplazo.

Para el transporte de herramientas, se dispondrá de bolsas o elementos idóneos 
porta-herramientas (se evitará portar el material en los bolsillos).

1.1.4. Equipo de Protección Individual (EPI) según normas europeas contra caídas en 
altura

• Arnés integral de 5 puntos homologado, certificado y según normativas 

EN358: sistemas de mantenimiento 
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EN361: arneses anticaída 
EN813: arneses de cintura 

• Elementos de amarre para posicionamiento de resistencia mín 22KN:  

Cabo de ancle doble con disipador de energía:  

EN355: absorvedores de energía 
Posicionador ajustable, según normativa: 

EN358: sistemas de mantenimiento. 

• Línea de vida temporal y otros elementos de amarre: 

EN795/B: dispositivos de anclaje transitorios 
EN354: elementos de amarre 
EN566: anillos de cinta o EN564: cordinos 

• Conectores: 

EN362:2004/2005 conectores profesionales (clase A B M T Q) 
EN12275: conectores de alpinismo 

• Anticaídas: 

EN353: de tipo guiado 
EN341 (clase A): sistema de descenso autofrenante para cuerda simple 
EN12841(clase C): dispositivos de regulación para cuerda 
EN12278: poleas 
EN567: bloqueadores 

• Casco EN397: casco de protección para la industria 
• Cuerdas EN1891 (de coeficiente de alargamiento) TIPO A y TIPO B 

• Protectores de cuerda fija para zonas de roce en PVC 

• Protectores de cuerda móvil en zonas de rozamiento mediante rodillos acero 

• Anclajes estructurales fijos para roca según normativa:

EN795/A1 
EN959 

Plaquetas de  anclaje en acero inoxidable 
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Anclaje expansivo en acero inoxidable 

Anclaje químico de acero inoxidable forjado

• Gafas de protección contra proyecciones o impactos 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

• Protección de vías respiratorias (máscara antipolvo)  

• Protecciones auditivas (tapones para oídos) contra ruidos en el caso niveles sonoros 
persistentes y elevados. 

• Protección lumbar 

• Protección de rodillas

1.1.5. Protecciones colectivas.  

• Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas 
portátiles dotadas de doble aislamiento.

1.2. Trabajos verticales.

1.2.1. Descripción de los trabajos.

Consistirán en la instalación de una vía ferrata en 2 segmentos independientes, en muros 
rocosos aislados, provistos de cable de acero inoxidable para línea de anclaje de 
seguridad, y varilla de ferralla (acero corrugado galvanizado) o barra de acero inoxidable 
(por determinar) cortado y doblado en fábrica, como patín o peldaño independiente para 
progresión, perforado en diámetro y profundidad suficiente sobre la roca, e introducido por 
percusión y expansión directamente sobre la misma. En caso necesario podrán utilizarse 
resinas para sellar.

En primer lugar se procederá al estudio previo in situ del itinerario sobre la pared rocosa.  

• Ello se realizará mediante la inspección ocular, sonora y de calibrado del paramento 
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rocoso (densidad) en todo su recorrido. 

• Una vez evaluada la idoneidad de la roca en todo su recorrido se procederá al diseño 
final del itinerario de vía ferrata. 

• Para ello se realizará la instalación provisional de sistemas de anclajes SAS, en cada 
fraccionamiento a lo largo del recorrido previsto del itinerario de la vía ferrata.  

• Conforme se hayan instalado los mismos, se irán colocando fraccionamientos de línea de 
anclaje de seguridad entre los mismos, así como se dispondrán las cuerdas 
correspondientes.

Una vez determinado el trazado final, se procederá al perforado de la roca para la 
instalación de los peldaños de progresión. Se podrán usar dos tipos de patín cuyo sistema 
respectivo de fijación tras la perforación será:

• Expansivo por percusión (sin ser necesario el uso de resinas de cerramiento) 

• Fijación mediante resinas química bi-componente cuyo tiempo de fraguado dependerá de 
la cantidad introducida oscilando entre 25min y 3h.

Una vez fijados los patines de progresión, se procederá a la instalación del cable de acero 
inoxidable final que unirá el conjunto en su totalidad. El cable de acero se fraccionará 
dejando curvatura catenaria suficiente en el extremo inferior por debajo del  punto de 
anclaje, evitando que en caso de caída fortuita sobre el mismo, se produzca un impacto 
que pudiera causar micro-fracturas internas bien en el anclaje fijo, bien en el mosquetón 
del cabo de anclaje de ferrata del escalador. Así mismo podrán colocarse previamente 
elastómeros triples de amortiguación de frenado en dichos extremos inferiores.

1.2.2. Riesgos más frecuentes

Se evalúan los inherentes a la manipulación de las herramientas y suspensión de personas 
en trabajos en altura:

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos.
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• Contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Riesgos a terceros

1.2.3. Normas básicas de Seguridad.

Con respecto a las zonas de trabajo:

• Se instalará línea de seguridad temporal para el aseguramiento de los trabajadores, 
durante el tránsito y acceso hasta los sistemas SAS de descuelgue. 

• El SAS (Sistema de Anclaje de Seguridad) estará compuesto por un mínimo de dos 
sub-sistemas solidarios entre sí, compuesto cada uno por un mínimo de 3 anclajes. Se 
usará cuerda semiestática de uso profesional homologada EN1891 de diámetro permitido 
paralos dispositivos de frenado y bloqueo. Se anclarán 3 cuerdas, cada una de longitud 
mínima de recorrido equivalente a la distancia entre fraccionamientos (variable de 25-50m). 

• Dos de las cuerdas estarán fijas mediante nudo de ocho doble con 2 cabos de fricción.  
La situada en el extremo izquierdo será la cuerda de seguridad, unida al arnés del 

trabajador en la anilla de acero provista a tal efecto, mediante el conjunto formado por un 
sistema automático de bloqueo contra caídas (se acciona cuando hay aceleración) y una 
cinta disipadora de energía.  

La cuerda central será la cuerda de trabajo que se usará para los desplazamientos 
verticales de ascenso y descenso, unida al arnés del trabajador en la anilla de acero 
provista a tal efecto, mediante sistema de ascenso/descenso de bloqueo automático, 
desembragable y frenado automático. 

• La tercera cuerda pasará a través de una polea y se usará como cuerda auxiliar para 
carga, elevación de materiales y maquinaria.

En cuanto a los trabajos a realizar:

• Se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras, según el Anexo IV parte A del Real Decreto 1627/1997 del 27 de 
Octubre. 

• Todos los caballetes, borriquetas  constarán de tres tablones de 0,20 m. rígidamente 
fijados a amos puntos de apoyo, de manera que se impida el deslizamiento y el 
basculamiento. 

• El transporte de materiales pesados se realizará preferentemente sobre carretillas de 
mano para evitar sobreesfuerzos. 

• Las escaleras de mano simples no superarán los 5 m. de altura y si lo hiciera deberán 
estar ancladas en la base y en la cabeza. 
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• Las escaleras de tijera estarán provistas de zapatas antideslizantes y de un dispositivo 
que limite su apertura, no debiéndose ser usadas simultáneamente por dos personas.

Con respecto a las herramientas y equipos eléctricos:

• Asegurarse que en cabeza de la instalación o cuadro eléctrico existe interruptor 
diferencial. 

• Todos los empalmes y acometidas correspondientes a máquina eléctrica, ya sea fija o 
portátil se realizarán por medio de enchufes macho-hembra, o conexiones del mismo tipo, 
no efectuándose en ningún caso por medio de cable pelado, tacos y cuñas de madera, ni 
cinta aislante. 

• Las lámparas de alumbrado portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo protector 
de la lámpara de suficiente resistencia. 

• Serán alimentadas por medio de un transformador que disponga de dos devanados 
independientes o con una tensión de salida como máximo de 24 V. 

• Las herramientas manuales tales como martillos, cinceles, atornilladores… se 
encontrarán en condiciones óptimas de uso (ausencia de rebabas…) y su empleo será 
adecuado a la función a realizar. 

• Para el transporte de herramientas, se dispondrá de bolsas o elementos idóneos 
porta-herramientas (se evitará portar el material en los bolsillos).

1.2.4. Protecciones personales.

• Los operarios de altura, usarán casco de seguridad, arnés de cuerpo entero regulable. 
ascendedor manual, descensor manual.  

• Todos los operarios utilizarán casco de seguridad, debido a la alta posibilidad de caída de 
objetos.

• En las operaciones con riesgo de proyección de partículas volantes, los trabajadores 
usarán gafas de seguridad con oculares contra impactos. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes 

• Calzado de protección. 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a usar. 

• Tapones para oidos contra ruidos en el caso niveles sonoros elevados.

1.2.5. Protecciones colectivas.
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• Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas 
portátiles dotadas de doble aislamiento.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA PREVISTA.  

1.3. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES.

1.3.1. Descripción.

Para este tipo de reforma, la maquinaria que se utiliza normalmente es accionada por 
energía eléctrica o bien son manuales. Dentro de este grupo se incluyen : Taladro, 
Rozadora, Disco radial…

1.3.2. Riesgos más frecuentes.

• Caída de objetos desprendidos. 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la maquinaria. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento por y entre objetos. 

• Atrapamientos térmicos (quemaduras). 

• Contactos eléctricos. 

• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

• Cortes en manejo de objetos y herramientas manuales.

1.3.3. Normas básicas de Seguridad.
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Herramienta eléctrica:

• Las máquinas herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquinas eléctricas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamiento, o de contacto 
con energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de 
la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semi-avería, que no responden a las órdenes 
recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 
señalizadas mediante una señal de peligro con la advertencia “NO CONECTAR, EQUIPO 
(o, MAQUINA) AVERIADO”. 

• Se prohíbe realizar operaciones ó manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes… se realizarán a motor 
parado para evitar accidentes. 

• El ajuste y montaje de transmisiones por correas, se realizarán, mediante “montacorreas” 
(o dispositivos similares), nunca con destornilladores, con las manos… para evitar el riesgo 
de atrapamiento. 

• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán protegidos 
con un bastidor de soporte de un cerramiento a base de malla metálica, permitiendo la 
observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de 
personas u objetos. 

• Las máquinas herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido medinte 
una carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas herramienta protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos… conectadas a la 
red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 

• Las máquinas herramientas a utilizar en lugares en los que exista productos inflamables o 
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares) estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

• En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas herramienta no protegidas por 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas 
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda para evitar la formación 
de atmósferas nocivas. 

• Siempre que sea posible, las máquinas herramientas con producción de polvo se situarán 
a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima 
del mismo de 10 m. para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

• Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas por compresor estarán dotadas de 
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camisas insonorizadas para disminuir el nivel acústico. 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de herramientas accionadas mediante 
combustibles líquidos, para prevenir el riesgo de trabajar en atmósferas tóxicas. 

• Se prohíbe el uso de máquinas herramienta al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

• En las alargaderas la parte que pueda quedar en tensión siempre será la hembra, con el 
fin de que no queden partes activas al descubierto. 

• Asegurarse que en cabeza de la instalación o cuadro eléctrico existe interruptor 
diferencial. 

• Todos los empalmes y acometidas correspondientes a máquina eléctrica, ya sea fija o 
portátil se realizarán por medio de enchufes macho-hembra, o conexiones del mismo tipo, 
no efectuándose en ningún caso por medio de cable pelado, tacos y cuñas de madera, ni 
cinta aislante. 

• Las lámparas de alumbrado portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo protector 
de la lámpara de suficiente resistencia. Serán alimentadas por medio de un transformador 
que disponga de dos devanados independientes o con una tensión de salida como máximo 
de 24 V. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en el suelo 
para evitar accidentes. 

Herramienta manual:

• Las herramientas manuales tales como mazas y llaves de ajuste se encontrarán en 
condiciones óptimas de uso (ausencia de rebabas…) y su empleo será adecuado a la 
función a realizar. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para el transporte de las mismas se dispondrá de elementos porta-herramientas (se 
evitará portar el material en los bolsillos) 

• Durante su manipulación estarán amarradas mediante cordinos o cintas al arnés del 
trabajador (cuando se trate de cargas livianas), o a la cuerda específica para carga, 
evitando la caída involuntaria al vacío, así como el posible impacto por alcance como 
consecuencia de la misma. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas a utilizar.

1.3.4. Protecciones personales.

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero. 

• Protecciones auditivas y oculares. 
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• Arnés integral para trabajos en altura. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla filtrante. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

• Calzado de protección.

1.3.5. Protecciones colectivas.

• Las zonas de trabajos estarán limpias y ordenadas. 

• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

En la presente evaluación valoraremos los riesgos identificados en los trabajos 
desarrollados sobre cuerdas en suspensión en trabajos en altura.

A través de ella, se pretende configurar un documento lo más sencillo posible, en el que se 
recojan todos los riesgos y proporcionen al empresario la información necesaria para que, 
si  fuera necesario, adopte las oportunas medidas preventivas.  

Con este propósito se han elaborado unas Fichas de Evaluación para los citados trabajos.  

Las Fichas de puestos, evaluarán los riesgos posibles dentro de dichos puestos. 

El método de evaluación de los riesgos se basará en 3 criterios:

A) Análisis del Riesgo 

B) Valoración  del Riesgo 

C) Propuesta de adopción de medidas preventivas o correctoras.

A) ANÁLISIS DEL RIESGO
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Dentro de este apartado debemos identificar el riesgo y estimar la magnitud de éste, por 
medio de la Probabilidad y la Severidad. La valoración del riesgo se realizará teniendo en 
cuenta el daño, no solo a las personas, sino también a los materiales.

La valoración del riesgo viene determinada por:

-La probabilidad de que ocurra el daño 

-La severidad del mismo.  

Definimos la Probabilidad como la posibilidad de que se den actos/situaciones que 
pudieran originar causar daños tanto para el trabajador como a la propiedad.  

La probabilidad de que ocurra un daño es el resultado de la Probabilidad Estadística por el 
tiempo de exposición.  

PROBABILIDAD = PROBABILIDAD ESTADISTICA X EXPOSICIÓN  

Podemos clasificar la Probabilidad Estadística en:  

1) Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces 

2) Probabilidad Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 

3) Probabilidad Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre  

Podemos clasificar la exposición, según el tiempo de exposición y nº de trabajadores 
expuestos en: 

1) Esporádica: la exposición se da irregularmente en tiempo y número (una o pocas veces 
al año) 

2) Ocasional: la exposición se da alguna vez al mes 

3) Frecuente: la exposición se da diariamente

PROBABILIDAD (P):  

PROBABILIDAD ESTADITICA (PE)      
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Definimos la severidad como la gravosidad que se espera de ese riesgo, teniendo en 
cuenta tanto las lesiones, enfermedades profesionales y costes materiales que puedan 
producirse. Para determinar la potencial severidad del daño se debe considerar:

Definimos la severidad como la gravosidad que se espera de ese riesgo, teniendo en 
cuenta tanto las lesiones, enfermedades profesionales y costes materiales que puedan 
producirse. Para determinar la potencial severidad del daño se debe considerar:

a) Parte afectada del cuerpo 

b) Naturaleza del daño 

c) Coste material del accidente

Teniendo en cuenta estos factores, puede ser:

1) Leve: causa baja laboral entre 1 y 20 días. Además daños a la propiedad hasta 600 €. 

2) Incapacidad: causa baja laboral entre 20 días y 4 meses: Además daños a la propiedad 
entre 600 y 30.000€ 

3) Incapacidad permanente o muerte: causa baja laboral más de 4 meses. Además daños 
a la propiedad superiores a 30.000€.

B) VALORACIÓN DEL RIESGO:

En la valoración del riesgo se tratará de cualificar el riesgo en estudio.  

Esta cualificación la obtenemos de la combinación de las variables probabilidad y 
severidad, de esta manera se obtendrá la magnitud del riesgo:  

MAGNITUD DEL RIESGO= S x P  
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PROBABILIDAD (P)  

C) MEDIDAS CORRECTORAS:

Una vez identificado y valorado el riesgo, propondremos las medidas correctoras 
necesarias para eliminarlo o reducirlo.

FICHAS DE EVALUACIÓN

Estas fichas evaluarán cada uno de los riesgos inherentes al puesto de trabajo realizado 
en cuerdas en suspensión. Así pues, en la siguiente evaluación tendremos en cuenta:

1. Lugar de trabajo:

- Accesos y entorno 

- Zonas y espacios de trabajo 

- Condiciones ambientales mínimas 

- Condiciones mínimas de iluminación 

Condiciones del terreno  

2. Equipo de trabajo 

- Condiciones de los elementos de suspensión (cuerdas, cabos de amarre, conectores)  

3. Quién realiza el trabajo 

- Persona autorizada por la empresa para realizar trabajos en altura, con las condiciones 
físicas adecuadas y formación específica recibida acerca de los riesgos de su trabajo. 
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4. Personas afectadas 

- Operarios en el mismo centro de trabajo, subcontratas, visitantes…  

5. Procedimientos 

- Existencia de un procedimiento escrito de trabajo.

A posteriori, la valoración obtenida para estos riesgos puede ser menor, teniendo en 
cuenta el uso de medidas y EPI’S que no se contemplan a la hora de realizar la ficha.  

Se realizarán evaluaciones periódicas sobre las condiciones específicas derivadas del 
desarrollo particular de trabajo.  

En estas fichas además de identificar el riesgo, también se propondrán las medidas 
correctoras a aplicar paran eliminar o controlar los mismos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

01 Caídas de personal a distinto nivel 

02 Caídas de personal al mismo nivel 

03 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

04 Caída de objetos en manipulación 

05 Caída de objetos desprendidos 

06 Pisadas sobre objetos 

07 Choques contra objetos inmóviles 

08 Choques contra objetos móviles 

09 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

10 Proyección de fragmentos o partículas 

11 Atrapamiento por o entre objetos 

12 Sobreesfuerzos 

13 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

14 Contactos eléctricos 
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15 Exposición a contactos térmicos 

16 Exposición a sustancias nocivas 

17 Explosiones 

18 Incendios 

19 Accidentes causados por seres vivos 

20 Riesgos a terceros
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9. Plantillas de Impresos

CARTEL TELÉFONOS URGENCIA

TELÉFONOS
urgencias: 112

bomberos: 973640080

policía: 112

policía local:
ambulancia: 973640080

mutua de accidentes:

centro de salud:

Hospital de Vielha 973640004

promotor:

973 64 8382 Ajuntament de Les

contratista principal:

jefe de obra:

recurso preventivo:

director de obra:

director de la ejecución material:

coordinador de seguridad y salud en fase de obra:

CARTEL SE SITUARÁ EN UN LUGAR VISIBLE

Y ACCESIBLE PARA TODO EL PERSONAL DE OBRA
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Les, Agost de 2014

Ramon Villuendas Palobart
Ingeniero tecnico Industriual.
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INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 01  ACCÉS VIA FERRATA PRINCIPAL

1 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am
40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou ferralla
necessaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Executat -50 -50 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 CANCAM001 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació, per a prepar la pavimentació amb grava-ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 1 130,000 0,200 26,000 C#*D#*E#*F#
2 executat -26 -26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F935191L m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 1 130,000 0,200 26,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 60,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

5 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pin tura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, per a portada d'aigua a la font.

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 1 50,000 0,400 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim, de la
portada d'aigua a la font.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 1 50,000 0,400 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 EFB34425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 20 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, per a aigua de consum
humà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb
fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 2 18,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 4 15,000 2,500 37,500 C#*D#*E#*F#
3 Intervenció 5 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Intervenció 8 22,000 2,500 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Intervenció 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#
7 executat -147,5 -147,5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

10 AJLES001 u Subministre i col·locació d'estreb per a graó de via ferrata, del mateix tipus i model que els existents en la via
ferrata principal de Les.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a via ferrata segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció. Inclou els
anclatges necessaris a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Euro
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12 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -30 -30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Amplades variables a defin ir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

14 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
apilada a 20 metres del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -2 -2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres
sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -50 -50 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 02  ACCÉS VIA FERRATA CLEDES-MALH DE CORRITO

1 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am
40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou ferralla
necessaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 10 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -20 -20 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 K524U003 m2 Coberta de llosa de pissarra 25x335 cm., col.locada amb ganxos d'acer inoxidable de 80 mm de llargària. Inclou
part proporcional d'estructura amb cabirons de 24x14 cm, d'aïllament tèrmic, taula basta, parquet maxambrat i
canals d'acer prelacat, xapes de remat , dos velux de 54x98. Totalment acabat. Inclou la retirada de la coberta

Euro
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existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 11 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de
l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i
capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E. Inclou conectors amb rampa de formigó
existent. Inclou encofrat i armat. Inclou el sanejat del esglaons existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 12 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -19,8 -19,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,200

5 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Amplades variables a defin ir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 13 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -2300 -2300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
apilada a 20 metres del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 13 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -5 -5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 AJLES061 pa Treballs imprevistos interior torre un cop s'hagi pogut accedir al seu interior per a realitzar els treballs de
col·locació de les preses i reparació de la coberta. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta partida
en altres partides no vinculades a aquest capítol de la zona de la torre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a
definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 03  ACCÉS MALH DERA TORRETA

1 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 14 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 18 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -78 -78 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d 'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 14 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 F9B3UC80 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional. Inclou l’excavació del
terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 15 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -15 -15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en roll de 20 cm de D, i tauó de 1 m. d'ample i 5 cm
de gruix. Fusta autoclau. Inclou cadena per a lligar-la amb piqueta al terra. Inclou tots els ferratges per a ser
construida. Totalment acabada. Inclou preparació del terreny en els dos punts de recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 17 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent e l repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres
sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

Euro



INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 19 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -30 -30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a
definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am
40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou ferralla
necessaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 21 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -65 -65 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 AJLES005 pa Reparació Torreta de Casteret, consistent en el coronament dels murs existents amb morter de calç i
reconstrucció de cantonada caiguda amb recuperació de pedres caigudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 04  ACCÉS DE BORDES A MALH DE CORRITO I CENTRAL DE
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CANCAM0005 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment
a la baixada d’a igua pel camí, construït amb pedra de la zona una horitzontal i dos verticals en forma de U,
incloent la preparació del terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 23 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Intervenció 24 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Intervenció 31 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Intervenció 32 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Intervenció 34 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 executat -5 -5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 K222B212 ml Excavació canal recollida aigues lateral camí amb mitjans manuals,realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora, de 30 cm d'amplada i 30 cm de fondaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 24 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

4 AJLES007 ml Subministre i col·locació de barana amb cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat , fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció. Inclou els
anclatges metal·lics amb la roca necessaris i a definir per la DF, d'una alçada de 90 cm, amb una separació
màxima entre piquetes de  de 10 metres. Piquetes amb perfil metal·lic en T de 100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 25 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Intervenció 26 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent e l repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres
sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 25 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -170 -170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Euro



INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

AMIDAMENTS Pàg.: 8

6 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am
40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou ferralla
necessaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 26 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -15 -15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat. Diseny i text a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Intervenció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 28 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 30 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
3 Intervenció 36 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Intervenció 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
6 executat -416 -416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

10 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en roll de 20 cm de D, i tauó de 1 m. d'ample i 5 cm
de gruix. Fusta autoclau. Inclou cadena per a lligar-la amb piqueta al terra. Inclou tots els ferratges per a ser
construida. Totalment acabada. Inclou preparació del terreny en els dos punts de recolzament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Intervenció 29 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 35 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -3 -3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una mitja d'amplada de 2 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 32 80,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 34 82,000 3,000 246,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -486 -486 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional. Inclou l’excavació del
terreny i aprovisionament de pedra. Inclou formigó per assentar la pedra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 35 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -23 -23 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 CANESC015 u Construcció de graons de pedra collats amb morter. Inclou l’excavació del terreny. A disenyar per la DF. Inclou
fer pas per el mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 36 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -2 -2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 05  ACCÉS DE LES, A ZONA ESCALADA DEL MIRADOR PER E

1 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumin i d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional. Inclou l’excavació del
terreny i aprovisionament de pedra. Inclou formigó per assentar la pedra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 38 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 AJLES010 ml Canal prefabricada de hormijon para bajante, del tipo i dimensiones a definir por la DF. Inclou la preparació del
terreny i el formigó per assentar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 38 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -30 -30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb
fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 39 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -30 -30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Amplades variables a defin ir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 41 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 42 260,000 2,000 520,000 C#*D#*E#*F#
3 Intervenció 43 83,000 2,000 166,000 C#*D#*E#*F#
4 Intervenció 43 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 executat -605 -605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,000

7 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 42 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 43 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
3 Intervenció 44 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 executat -222 -222 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

8 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a
definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 42 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 AJLES070 pa Desbrossada i neteja en roca deixant aquesta apunt per a les vies d'escalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 06  ACCÉS DEL MIRADOR AL CASTELL DE LES I LES.

1 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumin i d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 AJLES14 u Subministre i collocació de Imatge Cartell Informatiu General en suport existent. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou
disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Diseny i
mutatge a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 46 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -105 -105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 CANCAM0005 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al drenatge de l’aigua, construït transversalment
a la baixada d’a igua pel camí, construït amb pedra de la zona una horitzontal i dos verticals en forma de U,
incloent la preparació del terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 47 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Intervenció 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 executat -5 -5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent e l repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres
sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 47 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -212 -212 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 G611A023 m2 Construcció d’un marge de pedra seca seguint les tècniques tradicionals de construcció, aplomat i anivellat,
d’alçada i fons variable, incloent l’aprofitament de la pedra caiguda del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 48 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -3 -3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una mitja d'amplada de 2 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 48 62,000 3,000 186,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -186 -186 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb
fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Intervenció 49 35,000 2,500 87,500 C#*D#*E#*F#
3 executat -87,5 -87,5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat. Diseny i text a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 49 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartel l Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a
definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 51 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció Mirador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 07  ACCÉS A VIA D'ESCALADA 8C.  ACCÉS NOVA VIA AL M

1 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s el
reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 52 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 99,000

2 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una mitja d'amplada de 2 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 53 38,000 3,000 114,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -114 -114 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumin i d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels
suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1
de topònim de localització planxa d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal
de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe
de risc 4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si
s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 54 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 55 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa.
Amplades variables a defin ir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 56 45,000 10,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

5 AJLES011 u Marcatge amb pintura groc sobre pedres amb punt rodo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 56 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 08  ZONA D'ESCALADA INDOOR

1 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació, per a prepar la pavimentació amb grava-ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 57 10,000 5,350 0,300 16,050 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 60 4,000 5,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,050

2 E923RG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 57 10,000 5,350 0,300 16,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,050

3 AJLES020 pa Neteja vegetació parets arcades i part superior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 58 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 executat -1 -1 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 K2182H91 m2 Repicat de junt en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 59 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 executat -60 -60 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 K811A4Q2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 59 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 intervenció 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

6 AJLES021 pa Execució de taladros de diametre 20 en volta pera connectors de diametre 16 mm. amb broca per a roca de
granet.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 59 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 AJLES022 m Conectors metal·lics de barra roscada de diametre 16 mm de llargada variable segons volta. Diseny segons
direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 59 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Intervenció 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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8 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+E, resistent a les gelades, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba. Inclou realizació d'acabats laterals a zero per facilirtar e l
pas de l'aigua , per no fer obstacle.
Inclou tot tipus d'encofrat i totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 59 12,000 7,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

2 intervenció 12,000 7,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

9 F3J2171C u Pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intervenció 60 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 AJLES037 pa Partida alçada per imprevistos desprès del sanejat de les voltes segons el que surti , per a realitzar les accions
oportunes segons la Direcció Facultativa DF. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta partida en
altres partides no vinculades a aquest capítol de la zona d'escalada indoor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 01  INTERVENCIONS D'ACCÉS
Subcapitol 09  SENYALITZACIÓ GENERAL

1 AJLES060 u SABINA PGM 15.10 pantalla Led monocolor d'informació municipal, Led ambar, mesures constructives
1990mm*1470mm*286mm , 96 pixels d'amplada *64 pixels d'alt. Inclou Software de gestio Win-Edit o Dynamic
Plus. totalment instalat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 AJLES062 pa Partida alçada de Cartells informatius en el poble de Les, amb ubicació i d isseny a definir per la DF. Inclou
disseny.
totalment instal·lats. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d 'aquesta partida en altres partides no
vinculades a aquest capítol de lsenyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 executat aug med -,74 -,74 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260

3 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada classe IV amb muntants
verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a
definir per la DF.
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Dimensions 1,5x1,2 metres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ubicació a definir per la DF (possible
plaça  ajuntament)

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

2 Intervenció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 01  VIA FERRATA DES DE LA TORRE DE LA CENTRAL DE CLEDE

1 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a via ferrata segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció. Inclou els
anclatges necessaris a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

2 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

7 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a presió . homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre i pont tibeta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses d'escalada i vies ferrata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 via ferrata 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 AJLES032 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint amb tots els
requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les normatives
vigents per les activitats d 'aquesta tipologia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 AJLES033 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a linees de vida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre i pont tibeta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 AJLES034 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre i pont tibeta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 AJLES035 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre i pont tibeta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 02  ZONA DE ESCALADA INDOOR

1 AJLES036 u preses XXL y volums especials per exteriors. Inclou mater ial de replè en part posterior de la presa per a replè
de vuit degut a la curvatura del pla on s'anclaran , les voltes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 TRUTA0021 u Tornilleria acer inox especifica i homologada per a preses d'escalada en exterior. Inclou Varilla Roscada inox de
10 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses d'escalada i vies ferrata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 03  VIA FERRATA DEL MALH DERA TORRETA

1 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a via ferrata segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció. Inclou els
anclatges necessaris a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a presió . homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses d'escalada i vies ferrata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 04  ESCALADA DEL MIRADOR DE LES

1 TENINO003 u Tensor Inox 326 quimic M12x80 mm.Y M12 x 110, homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 AJLES040 u Cargol doble expansiu inox 10x95 .043 , homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 PLACINOX001 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

6 AJLES041 u Descuelgue Expansivo en acer  inox de doble mosqueto Draco i cadena .603. Homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .363,  Homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 AJLES043 u Descuelgue Expansivo en acer  inox deanella i mosqueto descuelgue .044,  Homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 AJLES044 u Descuelgue Expansivo en V en acer inox de doble anilla .392,  Homologat.

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 AJLES045 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint amb tots els
requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les normatives
vigents per les activitats d 'aquesta tipologia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 05  ZONA ESCALADA DRETA VIA FERRATA PRINCIPAL

1 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PLACINOX001 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .363,  Homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 AJLES046 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint amb tots els
requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les normatives
vigents per les activitats d 'aquesta tipologia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES
Capítol 02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA
Subcapitol 06  MA D'OBRA

1 AJLES050 h Oficial primera homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de muntatge de zones
d'escalada i vies ferrata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 AJLES051 h Oficial segona homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de muntatge de zones
d'escalada i vies ferrata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

3 AJLES052 pa Certiifcació proves de càrrega i resistència per un organisme autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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MA D'OBRA

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses) (MO400) 18,07000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,54000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,54000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,40000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,20000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,81000 €

A012P200 h Oficial 2a jtreballs verticals 24,01000 €

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 42,26000 €

A0134000 h Ajudant ferra llista 16,04000 €

A013A000 h Ajudant fuster 21,26000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,68000 €

A0140000 h Manobre 15,47000 €

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO500) 17,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,07000 €
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MAQUINÀRIA

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria  sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 61,79000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,31000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 46,22000 €

C1503000 h Camió grua 49,91000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 176,19000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,34000 €

CRE23000 h Motoserra 3,37000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,29000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,81000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 13,90000 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 13,05000 €

B0382400 m3 Grava-ciment GC20 31,41000 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d 'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 14,43000 €

B044G076 m3 Bloc de pedra ganítica de 400 kg com a màxim (MMG076) 21,49000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,72000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

82,32000 €

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

90,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,21000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d 'acer inoxidable 1,50000 €

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional
de femella i volandera, per a seguretat i salut

5,04000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,69000 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

8,16000 €

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 307,10000 €

B0F14242 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,31000 €

B0G1UB25 m2 Paviment de peces de pedra de la zona, de 80 mm de gruix 129,29000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,13000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,82000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

92,22000 €

B435F150 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

571,76000 €

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

81,84000 €

B9V8U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per  envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa 19,04000 €

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 130,00000 €

BDDZ51B0 u Graó per a via ferrata , de 225x300x225 mm, amb rodó de D= 14 mm, igual que els existents a la
via ferrata principal, del mateix model i tipus.

6,95000 €

BFB34400 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons UNE-EN 1555-2

0,33000 €
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MATERIALS

BFWB3442 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,27000 €

BFYB3442 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,04000 €

BQ311421ESKA u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa. Monòlit de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada color negre recolzada sobre un marc
d'acer galvanitzat en calent. Broc de fosa de llautó d'una polzada. Es subministra en dues parts:
per una banda el monòlit amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc, amb la font s'adjunten les
instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant quatre perns, la
reixeta descansa sobre el marc metàl·lic enrasat amb el paviment i té la mate ixa dimensió que el
pericó de recollida d'aigua, amb el monòlit s'entreguen els perns d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habi tual per a l'aixeta. Pes: 122kg. Transport i instal·lació no inclosos., ref.
183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE

1.295,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,80000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,16000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,07000 = 14,46300

Subtotal: 14,46300 14,46300
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 112,08000 = 16,81200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,29000 = 0,23220
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

Subtotal: 60,26520 60,26520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14463

COST DIRECTE 76,16433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,16433

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,07000 = 16,07000

Subtotal: 16,07000 16,07000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,29000 = 0,25800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,81000 = 33,92030

Subtotal: 62,19830 62,19830
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16070

COST DIRECTE 79,77300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,77300

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

Rend.: 1,000 92,05000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,07000 = 16,07000

Subtotal: 16,07000 16,07000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,81000 = 31,63120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,29000 = 0,25800

Subtotal: 74,47960 74,47960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16070

COST DIRECTE 92,05430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,05430
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PARTIDES D'OBRA

P-1 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell
com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc
de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 139,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,600      x 2,67174 = 4,27478

K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

1,200      x 42,46900 = 50,96280

K45917C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

0,078      x 117,57609 = 9,17094

K435F154 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra

0,027      x 715,77328 = 19,32588

K2148AE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,200      x 31,48968 = 37,78762

Subtotal: 121,52202 121,52202

COST DIRECTE 121,52202
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 18,22830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,75032

P-2 AJLES001 u Subministre i col·locació d 'estreb per a graó de via
ferrata, del mateix tipus i model que els existents en
la via ferrata principal de Les.

Rend.: 1,000 25,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el
repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres s
el reompliment de forats i xirigalls segons orografia
del terreny.. Amplada 1 metres

Rend.: 0,357 11,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 15,47000 = 5,46000
A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 16,07000 = 3,96123
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,42123 9,42123
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,000 /R x 13,31000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14132

COST DIRECTE 9,56255
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,43438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99693

P-4 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu
General, amb estructura de fusta tractada classe IV
amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta
de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny
de mapa tridimensional amb la representació de la
xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Disseny i
muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

Rend.: 1,000 1.350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083
amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de
gruix. Pels suports laterals i peces accessòries,
planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.-
Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa
d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels
indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons
norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de
diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si s’ha
d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Rend.: 1,000 185,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,47000 = 23,20500
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,54000 = 7,41600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 30,62100 30,62100
Materials

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no
reflectora

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45932

COST DIRECTE 161,08032
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 24,16205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,24236

P-6 AJLES005 pa Reparació Torreta de Casteret, consistent en el
coronament dels murs existents amb morter de calç i
reconstrucció de cantonada caiguda amb recuperació
de pedres caigudes.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083
amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de
gruix. Pels suports laterals i peces accessòries,
planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.-
Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa
d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels
indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons
norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de
diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si s’ha
d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Rend.: 0,152 384,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,54000 = 48,78947
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,47000 = 152,66447

Subtotal: 201,45394 201,45394
Materials

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no
reflectora

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,02181

COST DIRECTE 334,47575
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 50,17136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,64711

P-8 AJLES007 ml Subministre i col·locació de barana amb cable d'acer
inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat , fixat als terminals i als elements
de suport intermig i tesat. Per a subjecció. Inclou els
anclatges metal·lics amb la roca necessaris i a definir
per la DF, d'una alçada de 90 cm, amb una separació
màxima entre piquetes de de 10 metres. Piquetes
amb perfil metal·lic en T de 100

Rend.: 0,055 20,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 24,57000 = 13,40182

Subtotal: 13,40182 13,40182
Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per  a l ínia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,13000 = 4,33650

Subtotal: 4,33650 4,33650

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,46906

COST DIRECTE 18,20738
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,73111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,93849

P-9 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083
amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de
gruix. Pels suports laterals i peces accessòries,
planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.-
Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa
d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels
indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons
norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de
diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si s’ha
d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat. Diseny i text a definir per la DF.

Rend.: 0,263 285,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,47000 = 88,23194
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,54000 = 28,19772

Subtotal: 116,42966 116,42966
Materials

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no
reflectora

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74644

COST DIRECTE 248,17610
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 37,22642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,40252

P-10 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les
tècniques de construcció tradicional. Inclou
l’excavació del terreny i aprovisionament de pedra.
Inclou formigó per assentar la pedra.

Rend.: 0,373 140,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,47000 = 16,58981
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 18,54000 = 39,76408

Subtotal: 56,35389 56,35389
Materials

B0G1UB25 m2 Paviment de peces de pedra de la zona, de 80 mm
de gruix

0,500      x 129,29000 = 64,64500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,000      x 79,77300 = 0,00000

Subtotal: 64,64500 64,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84531

COST DIRECTE 121,84420
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 18,27663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,12083

P-11 AJLES010 ml Canal prefabricada de hormijon para bajante, del tipo
i dimensiones a definir por la DF. Inclou la preparació
del terreny i el formigó per assentar.

Rend.: 1,000 35,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 AJLES011 u Marcatge amb pintura groc sobre pedres amb punt
rodo.

Rend.: 1,000 1,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-13 AJLES020 pa Neteja vegetació parets arcades i part superior Rend.: 1,000 320,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 AJLES021 pa Execució de taladros de diametre 20 en volta pera
connectors de diametre 16 mm. amb broca per a roca
de granet.

Rend.: 1,000 350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 AJLES022 m Conectors metal·lics de barra roscada de diametre 16
mm de llargada variab le segons volta. Diseny segons
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada,
d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de
femella i volandera, per a seguretat i salut

3,000      x 5,04000 = 15,12000

Subtotal: 15,12000 15,12000

COST DIRECTE 15,12000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,26800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38800

P-16 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat Rend.: 1,000 7,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BDDZ51B0 u Graó per a via ferrata , de 225x300x225 mm, amb

rodó de D= 14 mm, igual que els existents a la via
ferrata principal, del mateix model i tipus.

1,000      x 6,95000 = 6,95000

Subtotal: 6,95000 6,95000

COST DIRECTE 6,95000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,04250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99250

P-17 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat
tèrmic segellat a presió . homologat.

Rend.: 1,000 4,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 AJLES032 u Petit material necessari per deixar la via ferrat
completament muntada i assegurada, complint amb
tots els requisits necessaris per el seu correcte us
sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes
les normatives vigents per les activitats d'aquesta
tipologia.

Rend.: 1,000 890,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-19 AJLES033 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a
linees de vida

Rend.: 1,000 30,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 AJLES034 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable
homologat de 10M

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per  a l ínia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 4,13000 4,13000

COST DIRECTE 4,13000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,61950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74950

P-21 AJLES035 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable
homologat de 10M

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per  a l ínia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 4,13000 4,13000

COST DIRECTE 4,13000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,61950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74950

P-22 AJLES036 u preses XXL y volums especials per exteriors. Inclou
material de replè en part posterior de la presa per a
replè de vuit degut a la curvatura del pla on
s'anclaran , les voltes.

Rend.: 1,000 15,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 AJLES037 pa Partida alçada per imprevistos desprès del sanejat de
les voltes segons el que surti, per a realitzar les
accions oportunes segons la Direcció Facultativa DF.
Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta
partida en altres partides no vinculades a aquest
capítol de la zona d'escalada indoor.

Rend.: 1,000 381,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-24 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA,
homologat.

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0A5C000 u Cargol autoroscant d 'acer inoxidable 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,22500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72500

P-25 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat Rend.: 1,000 3,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 AJLES040 u Cargol doble expansiu inox 10x95 .043 , homologat Rend.: 1,000 2,92 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 AJLES041 u Descuelgue Expansivo en acer inox de doble
mosqueto Draco i cadena .603. Homologat

Rend.: 1,000 37,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble
mosqueto Draco i cadena .363,  Homologat.

Rend.: 1,000 39,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 AJLES043 u Descuelgue Expansivo en acer inox deanella i
mosqueto descuelgue .044,  Homologat.

Rend.: 1,000 19,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 AJLES044 u Descuelgue Expansivo en V en acer inox de doble
anilla .392,  Homologat.

Rend.: 1,000 17,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 AJLES045 u Petit material necessari per deixar la via ferrat
completament muntada i assegurada, complint amb
tots els requisits necessaris per el seu correcte us
sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes
les normatives vigents per les activitats d'aquesta
tipologia.

Rend.: 1,000 854,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 AJLES046 u Petit material necessari per deixar la via ferrat
completament muntada i assegurada, complint amb
tots els requisits necessaris per el seu correcte us
sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes
les normatives vigents per les activitats d'aquesta
tipologia.

Rend.: 1,000 25,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-33 AJLES050 h Oficial primera homologat i amb experiència a
demostrar en aquest tipus de treballs de muntatge de
zones d'escalada i vies ferrata

Rend.: 1,000 48,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

1,000 /R x 42,26000 = 42,26000

Subtotal: 42,26000 42,26000

COST DIRECTE 42,26000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,33900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,59900

P-34 AJLES051 h Oficial segona homologat i amb experiència a
demostrar en aquest tipus de treballs de muntatge de
zones d'escalada i vies ferrata

Rend.: 1,000 27,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jtreballs verticals 1,000 /R x 24,01000 = 24,01000

Subtotal: 24,01000 24,01000

COST DIRECTE 24,01000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,60150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61150

P-35 AJLES052 pa Certiifcació proves de càrrega i resistència per un
organisme autoritzat.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 AJLES060 u SABINA PGM 15.10 pantalla Led monocolor
d'informació municipal, Led ambar, mesures
constructives 1990mm*1470mm*286mm , 96 pixels
d'amplada *64 pixels d'alt. Inclou Software de gestio
Win-Edit o Dynamic Plus. totalment instalat.

Rend.: 1,000 6.525,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 AJLES061 pa Treballs imprevistos interior torre un cop s'hagi pogut
accedir al seu interior per a realitzar els treballs de
col·locació de les preses i reparació de la coberta.
Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta
partida en altres partides no vinculades a aquest
capítol de la zona de la torre.

Rend.: 1,000 5.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-38 AJLES062 pa Partida alçada de Cartells informatius en el poble de
Les, amb ubicació i disseny a definir per la DF. Inclou
disseny.
totalment instal·lats. Sota decisió de la DF es pot
aplicar l'import d'aquesta partida en altres partides no
vinculades a aquest capítol de lsenyalització.

Rend.: 1,000 2.499,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 AJLES070 pa Desbrossada i neteja en roca deixant aquesta apunt
per a les vies d'escalada.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 AJLES14 u Subministre i collocació de Imatge Cartell Informatiu
General en suport existent. Planxa d'acer amb Vini l.
Inclou disseny de mapa tridimensional amb la
representació de la xarxa de vies ferrata i accessos a
aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF.

Rend.: 1,000 650,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau
amb rodons de diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura,
am 40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i
mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou ferralla
necessaria.

Rend.: 1,000 50,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 CANCAM001 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu
General, amb estructura de fusta tractada classe IV
amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta
de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny
de mapa tridimensional amb la representació de la
xarxa de vies ferrata i accessos a aquestes. Diseny i
mutatge a definir per la DF.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total
del camí amb una mitja d'amplada de 2 metres

Rend.: 1,000 0,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 CANCAM0005 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm
d’ample per al drenatge de l’aigua, construït
transversalment a la baixada d’aigua pel camí,
construït amb pedra de la zona una horitzontal i dos
verticals en forma de U, incloent la preparació del
terreny.

Rend.: 0,084 46,74 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 16,07000 = 16,83524
A0140000 h Manobre 0,126 /R x 15,47000 = 23,20500

Subtotal: 40,04024 40,04024
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,000 /R x 13,31000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60060

COST DIRECTE 40,64084
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,09613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,73697

P-45 CANESC015 u Construcció de graons de pedra collats amb morter.
Inclou l’excavació del terreny. A disenyar per la DF.
Inclou fer pas per el mur.

Rend.: 1,000 62,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de
fusta en roll de 20 cm de D, i tauó de 1 m. d'ample i 5
cm de gruix. Fusta autoclau. Inclou cadena per a
lligar-la amb piqueta al terra. Inclou tots els ferratges
per a ser construida. Tota lment acabada. Inclou
preparació del terreny en els dos punts de
recolzament.

Rend.: 1,000 278,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada apilada a 20 metres del camí

Rend.: 1,000 132,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 24,68000 = 10,85920
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 27,81000 = 12,23640

Subtotal: 23,09560 23,09560
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 49,91000 = 49,91000
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,37000 = 1,48280

Subtotal: 51,39280 51,39280
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 48,82000 = 7,32300
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(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de

residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la  Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 92,22000 = 33,19920

Subtotal: 40,52220 40,52220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34643

COST DIRECTE 115,35703
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 17,30356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,66059

P-48 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària , en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, per a por tada d'aigua a la font.

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 50,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,20000

P-49 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim, de
la portada d'aigua a la font.

Rend.: 1,000 27,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,47000 = 0,30940

Subtotal: 0,30940 0,30940
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 71,05000 = 0,92365

Subtotal: 0,92365 0,92365
Materials

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,705      x 13,05000 = 22,25025

Subtotal: 22,25025 22,25025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00464

COST DIRECTE 23,48794
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,52319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01113
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P-50 E923RG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 16,07000 = 1,92840
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,47000 = 0,92820

Subtotal: 2,85660 2,85660
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,060 /R x 13,31000 = 0,79860

Subtotal: 0,79860 0,79860
Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 0,2405      x 13,90000 = 3,34295

Subtotal: 3,34295 3,34295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04285

COST DIRECTE 7,04100
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,05615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09715

P-51 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+E, resistent a les
gelades, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba.
Inclou realizació d'acabats laterals a zero per facilirtar
el pas de l'aigua , per no fer obstacle.
Inclou tot tipus d'encofrat i totalment acabat.

Rend.: 1,000 56,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,47000 = 3,09400
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,54000 = 1,85400

Subtotal: 4,94800 4,94800
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 176,19000 = 17,61900

Subtotal: 17,61900 17,61900
Materials

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

0,206      x 90,00000 = 18,54000

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,000      x 8,16000 = 8,16000

Subtotal: 26,70000 26,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07422

COST DIRECTE 49,34122
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,40118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,74240

P-52 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12
cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça, col·locat
amb fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada
60 cm.

Rend.: 0,687 55,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 24,20000 = 8,80640
A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 21,26000 = 7,73654

Subtotal: 16,54294 16,54294
Materials

B0A5C000 u Cargol autoroscant d 'acer inoxidable 8,000      x 1,50000 = 12,00000
B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,002      x 307,10000 = 0,61420
B9V8U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5

cm de gruix, i 30 cm d'estesa
1,000      x 19,04000 = 19,04000

Subtotal: 31,65420 31,65420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24814

COST DIRECTE 48,44528
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,26679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,71208

P-53 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/10/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa+E. Inclou conectors amb rampa
de formigó existent. Inclou encofrat i armat. Inclou el
sanejat del esglaons existents.

Rend.: 0,827 25,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 15,47000 = 8,97896
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,54000 = 10,76082

Subtotal: 19,73978 19,73978
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,15000 = 0,34500
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,027      x 60,72000 = 1,63944

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,11000 = 0,11000
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Subtotal: 2,09444 2,09444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29610

COST DIRECTE 22,13032
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,31955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,44986

P-54 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a via
ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i
als elements de suport intermig i tesat. Per a
subjecció. Inclou els anclatges necessaris a definir
per la DF.

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per  a l ínia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 4,13000 4,13000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,13000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,61950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74950

P-55 EFB34425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 20
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa, per a
aigua de consum humà.

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,57000 = 1,47420
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 21,10000 = 1,26600

Subtotal: 2,74020 2,74020
Materials

BFB34400 m Tub de polie tilè per a gas de designació PE 80, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2

1,020      x 0,33000 = 0,33660

BFYB3442 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB3442 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal , per a soldar

0,300      x 4,27000 = 1,28100
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Subtotal: 1,65760 1,65760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04110

COST DIRECTE 4,43890
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,66584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10474

P-56 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació,
per a prepar la pavimentació amb grava-ciment

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,20291

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

Subtotal: 6,01269 6,01269

COST DIRECTE 6,01269
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,90190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91459

P-57 F3J2171C u Pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada

Rend.: 1,000 19,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 18,54000 = 0,37080

Subtotal: 0,37080 0,37080
Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,020 /R x 118,58000 = 2,37160

Subtotal: 2,37160 2,37160
Materials

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d 'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

1,000      x 14,43000 = 14,43000

Subtotal: 14,43000 14,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00556

COST DIRECTE 17,17796
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,57669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,75466

P-58 F935191L m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 52,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,47000 = 0,77350

Subtotal: 0,77350 0,77350
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 46,22000 = 1,15550
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,095 /R x 71,83000 = 6,82385
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 61,79000 = 2,16265

Subtotal: 10,14200 10,14200
Materials

B0382400 m3 Grava-ciment GC20 1,100      x 31,41000 = 34,55100
B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,29000 = 0,03225

Subtotal: 34,58325 34,58325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01160

COST DIRECTE 45,51035
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,82655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,33691

P-59 F9B3UC80 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les
tècniques de construcció tradicional. Inclou
l’excavació del terreny.

Rend.: 1,181 95,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 18,54000 = 12,55885
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,47000 = 5,23963

Subtotal: 17,79848 17,79848
Materials

B0G1UB25 m2 Paviment de peces de pedra de la zona, de 80 mm
de gruix

0,500      x 129,29000 = 64,64500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,000      x 79,77300 = 0,00000

Subtotal: 64,64500 64,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26698

COST DIRECTE 82,71046
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,40657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,11703

P-60 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083
amb tractament H111 de 600x250mm de 4mm de
gruix. Pels suports laterals i peces accessòries,
planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.-
Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa
d’acer INOX de 0’5mm de gruix.Pels suports dels
indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons
norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de

Rend.: 1,000 185,24 €
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diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm totals si s’ha
d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb
testa de seguretat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,47000 = 23,20500
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 18,54000 = 7,41600

Subtotal: 30,62100 30,62100
Materials

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no
reflectora

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45932

COST DIRECTE 161,08032
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 24,16205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,24236

P-61 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la
serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 1.688,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 18,54000 = 74,16000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,47000 = 61,88000

Subtotal: 136,04000 136,04000
Materials

BQ311421E u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa.
Monòlit de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada
color negre recolzada sobre un marc d'acer
galvanitzat en calent. Broc de fosa de llautó d'una
polzada. Es subministra en dues parts: per una banda
el monòlit amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc,
amb la font s'adjunten les instruccions d'instal·lació.
La font s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant
quatre perns, la reixeta descansa sobre el marc
metàl·lic enrasat amb el paviment i té la mateixa
dimensió que el pericó de recollida d'a igua, amb el
monòlit s'entreguen els perns d'ancoratge. No
necessita manteniment, excepte l'habitual per a
l'aixeta. Pes: 122kg. Transport i instal·lació no
inclosos., ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa
de SANTA&COLE

1,000      x 1.295,00000 = 1.295,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de

0,1001      x 76,16433 = 7,62405
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grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'a igua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,80000 = 25,80000

Subtotal: 1.328,42405 1.328,42405

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,40100

COST DIRECTE 1.467,86505
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 220,17976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.688,04481

P-62 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús
incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i
pedres sobre el camí i el reompliment de forats i
xirigalls existents sobre la plataforma.. Amplada 1
metres

Rend.: 0,962 4,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 15,47000 = 2,02622
A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 16,07000 = 1,47002

Subtotal: 3,49624 3,49624
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,000 /R x 13,31000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05244

COST DIRECTE 3,54868
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,53230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08099

P-63 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 71,83000 = 1,43660
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 61,79000 = 0,98864

Subtotal: 2,42524 2,42524

COST DIRECTE 2,42524
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,36379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78903

P-64 G611A023 m2 Construcció d’un marge de pedra seca seguint les
tècniques tradicionals de construcció, aplomat i
anivellat, d’alçada i fons variable, incloent
l’aprofitament de la pedra caiguda del mur.

Rend.: 1,000 144,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140500 h Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

3,500 /R x 17,06000 = 59,71000

A0120400 h Oficial  1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

3,500 /R x 18,07000 = 63,24500

Subtotal: 122,95500 122,95500
Materials

B044G076 m3 Bloc de pedra ganítica de 400 kg com a màxim
(MMG076)

0,000      x 21,49000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,45910

COST DIRECTE 125,41410
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 18,81212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,22622

P-65 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa. Amplades variab les a definir per la DF.

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 27,81000 = 0,02781
A013P000 h Ajudant jardiner 0,008 /R x 24,68000 = 0,19744

Subtotal: 0,22525 0,22525
Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008 /R x 4,34000 = 0,03472

Subtotal: 0,03472 0,03472

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00338

COST DIRECTE 0,26335
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,03950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30285

P-66 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante
IGENA, S.A. homologat.

Rend.: 1,000 1,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

K2148AE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 36,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 16,07000 = 25,71200

Subtotal: 25,71200 25,71200
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Maquinària
CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 3,37000 = 5,39200

Subtotal: 5,39200 5,39200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38568

COST DIRECTE 31,48968
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,72345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,21313

P-67 K2182H91 m2 Repicat de junt en mur de carreus, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,47000 = 3,09400

Subtotal: 3,09400 3,09400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04641

COST DIRECTE 3,14041
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,47106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61147

P-68 K222B212 ml Excavació canal recollida aigues lateral camí amb
mitjans manuals,realitzada amb mitjans manuals i
amb les terres deixades a la vora, de 30 cm
d'amplada i 30 cm de fondaria

Rend.: 9,361 5,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,903 /R x 15,47000 = 4,79750

Subtotal: 4,79750 4,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07196

COST DIRECTE 4,86946
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,73042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59988

K435F154 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargàr ia de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra

Rend.: 1,000 823,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 15,47000 = 41,76900
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A0122000 h Oficial 1a paleta 5,400 /R x 18,54000 = 100,11600

Subtotal: 141,88500 141,88500
Materials

B435F150 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2 (UNE-EN 351-1)

1,000      x 571,76000 = 571,76000

Subtotal: 571,76000 571,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12828

COST DIRECTE 715,77328
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 107,36599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 823,13927

K45917C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 135,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,331 /R x 15,47000 = 5,12057
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,083 /R x 18,54000 = 1,53882

Subtotal: 6,65939 6,65939
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,138 /R x 176,19000 = 24,31422

Subtotal: 24,31422 24,31422
Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició  I

1,050      x 82,32000 = 86,43600

Subtotal: 86,43600 86,43600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16648

COST DIRECTE 117,57609
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 17,63641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,21251

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferra llista 0,018 /R x 18,40000 = 0,33120
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 16,04000 = 0,28872

Subtotal: 0,61992 0,61992
Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,69000 = 2,02800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,21000 = 0,01452

Subtotal: 2,04252 2,04252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00930

COST DIRECTE 2,67174
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,40076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07250

K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 48,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,625 /R x 15,47000 = 9,66875
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 18,54000 = 23,17500

Subtotal: 32,84375 32,84375
Materials

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

0,0063      x 92,05430 = 0,57994

B0F14242 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de
290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

26,000      x 0,31000 = 8,06000

Subtotal: 8,63994 8,63994

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,98531

COST DIRECTE 42,46900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,37035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,83935

P-69 K811A4Q2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària , amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 20,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 15,47000 = 5,10510
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,54000 = 8,89920

Subtotal: 14,00430 14,00430
Maquinària
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C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,480 /R x 4,19000 = 2,01120

Subtotal: 2,01120 2,01120
Materials

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

0,0221      x 81,84000 = 1,80866

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,29000 = 0,00916

Subtotal: 1,81782 1,81782

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35011

COST DIRECTE 18,18343
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,72751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91094

P-70 PLACINOX001 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat. Rend.: 1,000 1,60 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a
preses d'escalada i vies ferrata.

Rend.: 1,000 20,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316.
Fabricante IGENA, S.A. homologat.

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110.
homologat

Rend.: 1,000 3,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 TENINO003 u Tensor Inox 326 quimic M12x80 mm.Y M12 x 110,
homologat.

Rend.: 1,000 4,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 TRUTA0021 u Tornilleria acer inox especifica i homologada per a
preses d'escalada en exterior. Inclou Varilla Roscada
inox de 10 mm.

Rend.: 1,000 5,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10.
homologades.

Rend.: 1,000 0,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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K524U003 m2 Coberta de llosa de pissarra 25x335 cm., col.locada
amb ganxos d'acer inoxidable de 80 mm de llargària.
Inclou part proporcional d'estructura amb cabirons de
24x14 cm, d'aïllament tèrmic, taula basta, parquet
maxambrat i canals d'acer prelacat, xapes de remat ,
dos velux de 54x98. Totalment acabat. Inclou la
retirada de la coberta existent.

Rend.: 1,000 128,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________



INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

443R211BP-1 m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb
enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

139,75 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

AJLES001P-2 u Subministre i col·locació d'estreb per a graó de via ferrata, del mateix tipus i model que els
existents en la via ferrata principal de Les.

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

AJLES002P-3 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i
pedres s el reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

11,00 €

(ONZE EUROS)

AJLES003P-4 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada
classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer
amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies
ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

AJLES004P-5 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

185,24 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

AJLES005P-6 pa Reparació Torreta de Casteret, consistent en el coronament dels murs existents amb morter
de calç i reconstrucció de cantonada caiguda amb recuperació de pedres caigudes.

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

AJLES006P-7 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

384,65 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

AJLES007P-8 ml Subministre i col·locació de barana amb cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat , fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat.
Per a subjecció. Inclou els anclatges metal·lics amb la roca necessaris i a definir per la DF,
d'una alçada de 90 cm, amb una separació màxima entre piquetes de de 10 metres.
Piquetes amb perfil metal·lic en T de 100

20,94 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

AJLES008P-9 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat. Diseny i text a definir per la DF.

285,40 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

AJLES009P-10 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional.
Inclou l’excavació del terreny i aprovisionament de pedra. Inclou formigó per assentar la
pedra.

140,12 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

AJLES010P-11 ml Canal prefabricada de hormi jon para bajante, del tipo i dimensiones a definir por la DF. Inclou
la preparació del terreny i el formigó per assentar.

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

AJLES011P-12 u Marcatge amb pintura groc sobre pedres amb punt rodo. 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

AJLES020P-13 pa Neteja vegetació parets arcades i part superior 320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)

AJLES021P-14 pa Execució de taladros de diametre 20 en volta pera connectors de diametre 16 mm. amb
broca per a roca de granet.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

AJLES022P-15 m Conectors metal·lics de barra roscada de diametre 16 mm de llargada variable segons volta.
Diseny segons direcció facultativa.

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

AJLES030P-16 u Graó per a via ferrata. homologat 7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

AJLES031P-17 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a presió . homologat. 4,00 €

(QUATRE EUROS)

AJLES032P-18 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

890,00 €

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS)

AJLES033P-19 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a linees de vida 30,00 €

(TRENTA EUROS)

AJLES034P-20 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M 4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

AJLES035P-21 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M 4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

AJLES036P-22 u preses XXL y volums especials per exteriors. Inclou material de replè en part posterior de la
presa per a replè de vuit degut a la curvatura del pla on s'anclaran , les voltes.

15,00 €

(QUINZE EUROS)

AJLES037P-23 pa Partida alçada per imprevistos desprès del sanejat de les voltes segons el que surti, per a
realitzar les accions oportunes segons la Direcció Facultativa DF. Sota decisió de la DF es
pot aplicar l'import d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de la
zona d'escalada indoor.

381,94 €

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

AJLES038P-24 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat. 1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

AJLES039P-25 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat 3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

AJLES040P-26 u Cargol doble expansiu inox 10x95 .043 , homologat 2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

AJLES041P-27 u Descuelgue Expansivo en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .603. Homologat 37,30 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

AJLES042P-28 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .363,  Homologat. 39,60 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

AJLES043P-29 u Descuelgue Expansivo en acer inox deanella i mosqueto descuelgue .044,  Homologat. 19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

AJLES044P-30 u Descuelgue Expansivo en V en acer  inox de doble anilla .392,  Homologat. 17,30 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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AJLES045P-31 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

854,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

AJLES046P-32 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

AJLES050P-33 h Oficial primera homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de
muntatge de zones d'escalada i vies ferrata

48,60 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

AJLES051P-34 h Oficial segona homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de
muntatge de zones d'escalada i vies ferrata

27,61 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

AJLES052P-35 pa Certiifcació proves de càrrega i resistència per un organisme autoritzat. 3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

AJLES060P-36 u SABINA PGM 15.10 pantalla Led monocolor d'informació municipa l, Led ambar, mesures
constructives 1990mm*1470mm*286mm , 96 pixe ls d'amplada *64 pixels d'alt. Inclou
Software de gestio Win-Edit o Dynamic Plus. totalment instalat.

6.525,00 €

(SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

AJLES061P-37 pa Treballs imprevistos interior torre un cop s'hagi pogut accedir al seu interior per a realitzar els
treballs de col·locació de les preses i reparació de la coberta. Sota decisió de la DF es pot
aplicar l'import d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de la zona
de la torre.

5.500,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

AJLES062P-38 pa Partida alçada de Cartells informatius en el poble de Les, amb ubicació i disseny a definir per
la DF. Inclou disseny.
totalment instal·lats. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta par tida en altres
partides no vinculades a aquest capítol de lsenyalització.

2.499,20 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

AJLES070P-39 pa Desbrossada i neteja en roca deixant aquesta apunt per a les vies d'escalada. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

AJLES14P-40 u Subministre i collocació de Imatge Cartell Informatiu General en suport existent. Planxa
d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de
vies ferrata i accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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CANBAR007P-41 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de
1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana.
Totalment muntada. Inclou ferralla necessaria.

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

CANCAM001P-42 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada
classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer
amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies
ferrata i accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

CANCAM002P-43 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una mitja d'amplada de 2
metres

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

CANCAM0005P-44 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al drenatge de l’a igua,
construït transversalment a la baixada d’aigua pel camí, construït amb pedra de la zona una
horitzontal i dos verticals en forma de U, incloent la preparació del terreny.

46,74 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

CANESC015P-45 u Construcció de graons de pedra collats amb morter. Inclou l’excavació del terreny. A disenyar
per la DF. Inclou fer pas per el mur.

62,40 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

CANPAS022P-46 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en roll de 20 cm de D, i tauó de 1
m. d'ample i 5 cm de gruix. Fusta autoclau. Inclou cadena per a lligar-la amb piqueta al terra.
Inclou tots els ferratges per a ser construida. Totalment acabada. Inclou preparació del
terreny en els dos punts de recolzament.

278,68 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E21R11A0P-47 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada apilada a 20 metres del camí

132,66 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E222B432P-48 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, per a
portada d'aigua a la font.

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

E2255P70P-49 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim, de la portada d'aigua a la font.

27,01 €

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)
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E923RG91P-50 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

E93628C1P-51 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+E, resistent a les gelades, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba. Inclou realizació d 'acabats
laterals a zero per facilirtar el pas de l'aigua , per no fer obstacle.
Inclou tot tipus d'encofrat i totalment acabat.

56,74 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E9V7U001P-52 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada 60 cm.

55,71 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

E9VZ1211P-53 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E. Inclou
conectors amb rampa de formigó existent. Inclou encofrat i armat. Inclou el sanejat del
esglaons existents.

25,45 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EB71UC10P-54 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
via ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig i
tesat. Per a subjecció. Inclou els anclatges necessaris a definir per la DF.

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EFB34425P-55 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 20 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa, per a aigua de consum humà.

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

F2212192P-56 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, per a prepar la pavimentació
amb grava-ciment

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F3J2171CP-57 u Pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F935191LP-58 m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 52,34 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F9B3UC80P-59 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional.
Inclou l’excavació del terreny.

95,12 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)



INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

FBB41210P-60 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

185,24 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FQ311422ESKAP-61 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE , i amb re ixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

1.688,04 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G2242311P-62 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents
sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G2243011P-63 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G611A023P-64 m2 Construcció d’un marge de pedra seca seguint les tècniques tradicionals de construcció,
aplomat i anivellat, d’alçada i fons variable, incloent l’aprofitament de la pedra caiguda del
mur.

144,23 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GR111000P-65 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa. Amplades variables a definir per la DF.

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

GUARDJJJ6P-66 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A. homologat. 1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

K2182H91P-67 m2 Repicat de junt en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

K222B212P-68 ml Excavació canal recollida aigues lateral camí amb mitjans manuals,realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora, de 30 cm d'amplada i 30 cm de fondaria

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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K811A4Q2P-69 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

PLACINOX001P-70 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat. 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

RESINAAK7P-71 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses d'escalada i vies ferrata. 20,00 €

(VINT EUROS)

SUJCAJOR5P-72 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A. homologat. 3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

TENINO002P-73 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

TENINO003P-74 u Tensor Inox 326 quimic M12x80 mm.Y M12 x 110, homologat. 4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

TRUTA0021P-75 u Tornilleria acer inox especifica i homologada per a preses d'escalada en exterior. Inclou
Varilla Roscada inox de 10 mm.

5,00 €

(CINC EUROS)

TTI110021P-76 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades. 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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P-1 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb
enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense
retracció, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba, inclou càrrega manual  de runa sobre camió o contenidor

139,75 €

Altres conceptes 139,75000 €

P-2 AJLES001 u Subministre i col·locació d'estreb per a graó de via ferrata, del mateix tipus i model que els
existents en la via ferrata principal de Les.

25,20 €

Sense descomposició 25,20000 €

P-3 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i
pedres s el reompliment de forats i xirigalls segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres

11,00 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-4 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada
classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer
amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies
ferrata i accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres.

1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

P-5 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’alia tge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

185,24 €

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 130,00000 €
Altres conceptes 55,24000 €

P-6 AJLES005 pa Reparació Torreta de Casteret, consistent en el coronament dels murs existents amb morter
de calç i reconstrucció de cantonada caiguda amb recuperació de pedres caigudes.

2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

P-7 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’alia tge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

384,65 €
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BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 130,00000 €

Altres conceptes 254,65000 €

P-8 AJLES007 ml Subministre i col·locació de barana amb cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat , fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat.
Per a subjecció. Inclou els anclatges metal·lics amb la roca necessaris i a definir per la DF,
d'una alçada de 90 cm, amb una separació màxima entre piquetes de de 10 metres.
Piquetes amb perfil metal·lic en T de 100

20,94 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 4,33650 €

Altres conceptes 16,60350 €

P-9 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’alia tge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat. Diseny i text a definir per la DF.

285,40 €

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 130,00000 €

Altres conceptes 155,40000 €

P-10 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional.
Inclou l’excavació del terreny i aprovisionament de pedra. Inclou formigó per assentar la
pedra.

140,12 €

B0G1UB25 m2 Paviment de peces de pedra de la zona, de 80 mm de gruix 64,64500 €

Altres conceptes 75,47500 €

P-11 AJLES010 ml Canal prefabricada de hormijon para bajante, del tipo i dimensiones a definir por la DF. Inclou
la preparació del terreny i el formigó per assentar.

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-12 AJLES011 u Marcatge amb pintura groc sobre pedres amb punt rodo. 1,05 €
Sense descomposició 1,05000 €

P-13 AJLES020 pa Neteja vegetació parets arcades i part superior 320,00 €
Sense descomposició 320,00000 €

P-14 AJLES021 pa Execució de taladros de diametre 20 en volta pera connectors de diametre 16 mm. amb
broca per a roca de granet.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-15 AJLES022 m Conectors metal·lics de barra roscada de diametre 16 mm de llargada variable segons volta.
Diseny segons direcció facultativa.

17,39 €
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B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador  de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part 15,12000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-16 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat 7,99 €

BDDZ51B0 u Graó per a via  ferrata , de 225x300x225 mm, amb rodó de D= 14 mm, igual que els ex 6,95000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-17 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a presió . homologat. 4,00 €

Sense descomposició 4,00000 €

P-18 AJLES032 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

890,00 €

Sense descomposició 890,00000 €

P-19 AJLES033 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a linees de vida 30,00 €
Sense descomposició 30,00000 €

P-20 AJLES034 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M 4,75 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 4,13000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-21 AJLES035 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M 4,75 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 4,13000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-22 AJLES036 u preses XXL y volums especials per exteriors. Inclou material de replè en part posterior de la
presa per a replè de vuit degut a la curvatura del pla on s'anclaran , les voltes.

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-23 AJLES037 pa Partida alçada per imprevistos desprès del sanejat de les voltes segons el que surti, per a
realitzar les accions oportunes segons la Direcció Facultativa DF. Sota decisió de la DF es
pot aplicar l'import d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de la
zona d'escalada indoor.

381,94 €

Sense descomposició 381,94000 €

P-24 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat. 1,73 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d 'acer inoxidable 1,50000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-25 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat 3,60 €
Sense descomposició 3,60000 €

P-26 AJLES040 u Cargol doble expansiu inox 10x95 .043 , homologat 2,92 €
Sense descomposició 2,92000 €

P-27 AJLES041 u Descuelgue Expansivo en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .603. Homologat 37,30 €
Sense descomposició 37,30000 €

P-28 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i cadena .363,  Homologat. 39,60 €
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Sense descomposició 39,60000 €

P-29 AJLES043 u Descuelgue Expansivo en acer inox deanella i mosqueto descuelgue .044,  Homologat. 19,30 €
Sense descomposició 19,30000 €

P-30 AJLES044 u Descuelgue Expansivo en V en acer inox de doble anilla .392,  Homologat. 17,30 €
Sense descomposició 17,30000 €

P-31 AJLES045 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

854,00 €

Sense descomposició 854,00000 €

P-32 AJLES046 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada i assegurada, complint
amb tots els requisits necessaris per el seu correcte us sense perill per al usuaris, i per a
complir amb totes les normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-33 AJLES050 h Oficial primera homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de
muntatge de zones d'escalada i vies ferrata

48,60 €

Altres conceptes 48,60000 €

P-34 AJLES051 h Oficial segona homologat i amb experiència a demostrar en aquest tipus de treballs de
muntatge de zones d'escalada i vies ferrata

27,61 €

Altres conceptes 27,61000 €

P-35 AJLES052 pa Certiifcació proves de càrrega i resistència per un organisme autoritzat. 3.500,00 €
Sense descomposició 3.500,00000 €

P-36 AJLES060 u SABINA PGM 15.10 pantalla Led monocolor d'informació municipal, Led ambar, mesures
constructives 1990mm*1470mm*286mm , 96 pixe ls d'amplada *64 pixels d'alt. Inclou
Software de gestio Win-Edit o Dynamic Plus. totalment instalat.

6.525,00 €

Sense descomposició 6.525,00000 €

P-37 AJLES061 pa Treballs imprevistos interior torre un cop s'hagi pogut accedir al seu interior per a realitzar els
treballs de col·locació de les preses i reparació de la coberta. Sota decisió de la DF es pot
aplicar l'import d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de la zona
de la torre.

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €

P-38 AJLES062 pa Partida alçada de Cartells informatius en el poble de Les, amb ubicació i d isseny a definir per
la DF. Inclou disseny.
totalment instal·lats. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import d'aquesta par tida en altres
partides no vinculades a aquest capítol de lsenyalització.

2.499,20 €

Sense descomposició 2.499,20000 €

P-39 AJLES070 pa Desbrossada i neteja en roca deixant aquesta apunt per a les vies d'escalada. 1.500,00 €
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Sense descomposició 1.500,00000 €

P-40 AJLES14 u Subministre i collocació de Imatge Cartell Informatiu General en suport existent. Planxa
d'acer amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de
vies ferrata i accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF.

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-41 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de diametre 14-16 cm de
1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un travesser a la part alta i mitja de la barana.
Totalment muntada. Inclou ferralla necessaria.

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-42 CANCAM00 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura de fusta tractada
classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta recoberta de pissarra. Planxa d'acer
amb Vinil. Inclou disseny de mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies
ferrata i accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-43 CANCAM00 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una mitja d'amplada de 2
metres

0,26 €

Sense descomposició 0,26000 €

P-44 CANCAM00 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al drenatge de l’aigua,
construït transversalment a la baixada d’aigua pel camí, construït amb pedra de la zona una
horitzontal i dos verticals en forma de U, incloent la preparació del terreny.

46,74 €

Altres conceptes 46,74000 €

P-45 CANESC015 u Construcció de graons de pedra collats amb morter. Inclou l’excavació del terreny. A disenyar
per la DF. Inclou fer pas per el mur.

62,40 €

Sense descomposició 62,40000 €

P-46 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en roll de 20 cm de D, i tauó de 1
m. d'ample i 5 cm de gruix. Fusta autoclau. Inclou cadena per a lligar-la amb piqueta al terra.
Inclou tots els ferratges per a ser construida. Totalment acabada. Inclou preparació del
terreny en els dos punts de recolzament.

278,68 €

Sense descomposició 278,68000 €

P-47 E21R11A0 u Tala contro lada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada apilada a 20 metres del camí

132,66 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 7,32300 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 33,19920 €

Altres conceptes 92,13780 €

P-48 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, per a
portada d'aigua a la font.

9,20 €
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Altres conceptes 9,20000 €

P-49 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim, de la portada d'aigua a la font.

27,01 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 22,25025 €

Altres conceptes 4,75975 €

P-50 E923RG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,10 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 3,34295 €
Altres conceptes 4,75705 €

P-51 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+E, resistent a les gelades, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba. Inclou realizació d 'acabats
laterals a zero per facilirtar el pas de l'aigua , per no fer obstacle.
Inclou tot tipus d'encofrat i totalment acabat.

56,74 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 18,54000 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m 8,16000 €

Altres conceptes 30,04000 €

P-52 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques de diametre 16 i llargada 60 cm.

55,71 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d 'acer inoxidable 12,00000 €

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,61420 €

B9V8U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa 19,04000 €

Altres conceptes 24,05580 €

P-53 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E. Inclou
conectors amb rampa de formigó existent. Inclou encofrat i armat. Inclou el sanejat del
esglaons existents.

25,45 €

B0A31000 kg Clau acer 0,34500 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,63944 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,11000 €
Altres conceptes 23,35556 €

P-54 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
via ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig i
tesat. Per a subjecció. Inclou els anclatges necessaris a definir per la DF.

4,75 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 4,13000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-55 EFB34425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 20 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa, per a aigua de consum humà.

5,10 €
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BFYB3442 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,04000 €

BFWB3442 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 20 mm de diàmetre nominal ex 1,28100 €

BFB34400 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 20 mm de diàmetre nominal exterio 0,33660 €

Altres conceptes 3,44240 €

P-56 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, per a prepar la pavimentació
amb grava-ciment

6,91 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-57 F3J2171C u Pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

19,75 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 14,43000 €

Altres conceptes 5,32000 €

P-58 F935191L m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 52,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,03225 €

B0382400 m3 Grava-ciment GC20 34,55100 €
Altres conceptes 17,75675 €

P-59 F9B3UC80 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de construcció tradicional.
Inclou l’excavació del terreny.

95,12 €

B0G1UB25 m2 Paviment de peces de pedra de la zona, de 80 mm de gruix 64,64500 €

Altres conceptes 30,47500 €

P-60 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumini d’alia tge magnesi 5083 amb tractament H111 de 600x250mm de
4mm de gruix. Pels suports laterals i peces accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i
qualitat Dx51 D+Z.- Per l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de risc
4, segons norma S/N 355. De mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300
cm totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i ancoratges són de
material de base oxidable, amb testa de seguretat.

185,24 €

BBM35100 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb pintura no reflectora 130,00000 €

Altres conceptes 55,24000 €

P-61 FQ311422E u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE , i amb re ixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

1.688,04 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'a igu 25,80000 €

BQ311421ES u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa. Monòlit de fosa de ferro amb protecci 1.295,00000 €

Altres conceptes 367,24000 €

P-62 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a ta lús incloent el repicat i re tirada
d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el reompliment de forats i xirigalls existents
sobre la plataforma.. Amplada 1 metres

4,08 €
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Altres conceptes 4,08000 €

P-63 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,79 €
Altres conceptes 2,79000 €

P-64 G611A023 m2 Construcció d’un marge de pedra seca seguint les tècniques tradicionals de construcció,
aplomat i anivellat, d’alçada i fons variable, incloent l’aprofitament de la pedra caiguda del
mur.

144,23 €

B044G076 m3 Bloc de pedra ganítica de 400 kg com a màxim (MMG076) 0,00000 €

Altres conceptes 144,23000 €

P-65 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa. Amplades variables a definir per la DF.

0,30 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-66 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A. homologat. 1,30 €
Sense descomposició 1,30000 €

P-67 K2182H91 m2 Repicat de junt en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-68 K222B212 ml Excavació canal recollida aigues lateral camí amb mitjans manuals,realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora, de 30 cm d'amplada i 30 cm de fondaria

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-69 K811A4Q2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

20,91 €

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons norma UNE-EN 99 1,80866 €

B0111000 m3 Aigua 0,00916 €

Altres conceptes 19,09218 €

P-70 PLACINOX0 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat. 1,60 €
Sense descomposició 1,60000 €

P-71 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses d'escalada i vies ferrata. 20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €

P-72 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A. homologat. 3,20 €
Sense descomposició 3,20000 €

P-73 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat 3,10 €
Sense descomposició 3,10000 €

P-74 TENINO003 u Tensor Inox 326 quimic M12x80 mm.Y M12 x 110, homologat. 4,90 €
Sense descomposició 4,90000 €

P-75 TRUTA0021 u Tornilleria acer inox especifica i homologada per a preses d'escalada en exterior. Inclou
Varilla Roscada inox de 10 mm.

5,00 €
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Sense descomposició 5,00000 €

P-76 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades. 0,90 €
Sense descomposició 0,90000 €
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Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 01 Accés via ferra ta principal

1 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de
diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un
travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou
ferralla necessaria.  (P - 41)

50,00 0,000 0,00

2 CANCAM001 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF. (P - 42)

2.500,00 1,000 2.500,00

3 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació, per a prepar la pavimentació amb grava-ciment (P -
56)

6,91 0,000 0,00

4 F935191L m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al
100 % del PM (P - 58)

52,34 38,000 1.988,92

5 FQ311422ESKAu Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color
negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de
llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó (P - 61)

1.688,04 1,000 1.688,04

6 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, per a portada d'aigua a la font. (P - 48)

9,20 16,000 147,20

7 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim, de la portada d'aigua a la font. (P -
49)

27,01 16,000 432,16

8 EFB34425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificulta t mitjà i col·locat al fons de la rasa, per a
aigua de consum humà. (P - 55)

5,10 50,000 255,00

9 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22
cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques de
diametre 16 i llargada 60 cm. (P - 52)

55,71 62,500 3.481,88

10 AJLES001 u Subministre i col·locació d'estreb per a graó de via ferrata, del mateix
tipus i model que els existents en la via ferrata principal de Les. (P - 2)

25,20 4,000 100,80

11 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a via ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció.
Inclou els anclatges necessaris a definir per la DF. (P - 54)

4,75 15,000 71,25

12 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls
segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)

11,00 0,000 0,00

13 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Amplades variables a
definir per la DF. (P - 65)

0,30 600,000 180,00

14 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada apilada a 20 metres del camí (P -
47)

132,66 0,000 0,00

15 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i
retirada d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el
reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma..
Amplada 1 metres (P - 62)

4,08 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.01.01 10.845,25

euros
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Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 02 Accés via ferra ta Cledes-Malh de Corrito

1 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de
diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un
travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou
ferralla necessaria.  (P - 41)

50,00 40,000 2.000,00

2 K524U003 m2 Coberta de llosa de pissarra 25x335 cm., col.locada amb ganxos
d'acer inoxidable de 80 mm de llargària. Inclou part proporcional
d'estructura amb cabirons de 24x14 cm, d'aïllament tèrmic, taula
basta, parquet maxambrat i canals d'acer prelacat, xapes de remat ,
dos velux de 54x98. Totalment acabat. Inclou la retirada de la coberta
existent. (P - 0)

128,30 35,000 4.490,50

3 443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins
a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de
bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

139,75 4,000 559,00

4 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E. Inclou conectors amb
rampa de formigó existent. Inclou encofrat i armat. Inclou el sanejat del
esglaons existents. (P - 53)

25,45 70,200 1.786,59

5 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Amplades variables a
definir per la DF. (P - 65)

0,30 0,000 0,00

6 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada apilada a 20 metres del camí (P -
47)

132,66 0,000 0,00

7 AJLES061 pa Trebal ls imprevistos interior torre un cop s'hagi pogut accedir al seu
interior per a realitzar els treballs de col·locació de les preses i
reparació de la coberta. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import
d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de
la zona de la torre. (P - 37)

5.500,00 1,000 5.500,00

8 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres. (P - 4)

1.350,00 1,000 1.350,00

TOTAL Subcapitol 01.01.02 15.686,09

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 03 Accés Malh dera Torreta

1 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls
segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)

11,00 0,000 0,00

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 63)

2,79 150,000 418,50

3 F9B3UC80 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de
construcció tradicional. Inclou l’excavació del terreny. (P - 59)

95,12 25,000 2.378,00

euros
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4 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en ro ll de 20
cm de D, i tauó de 1 m. d'ample i 5 cm de gruix. Fusta autoclau. Inclou
cadena per a lligar-la amb piqueta al terra. Inclou tots els ferratges per
a ser construida. Totalment acabada. Inclou preparació del terreny en
els dos punts de recolzament. (P - 46)

278,68 5,000 1.393,40

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i
retirada d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el
reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma..
Amplada 1 metres (P - 62)

4,08 0,000 0,00

6 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 5)

185,24 1,000 185,24

7 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres. (P - 4)

1.350,00 2,000 2.700,00

8 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de
diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un
travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou
ferralla necessaria.  (P - 41)

50,00 0,000 0,00

9 AJLES005 pa Reparació Torreta de Casteret, consistent en el coronament dels murs
existents amb morter de calç i reconstrucció de cantonada caiguda
amb recuperació de pedres caigudes. (P - 6)

2.200,00 1,000 2.200,00

TOTAL Subcapitol 01.01.03 9.275,14

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 04 Accés de Bordes a Malh de Corrito i centra l de

1 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 7)

384,65 1,000 384,65

2 CANCAM0005 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al
drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’a igua pel
camí, construït amb pedra de la zona una hor itzontal i dos ver ticals en
forma de  U, incloent la preparació del terreny. (P - 44)

46,74 26,000 1.215,24

3 K222B212 ml Excavació canal recollida aigues lateral camí amb mitjans
manuals,realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora, de 30 cm d'amplada i 30 cm de fondaria (P - 68)

5,60 93,000 520,80

4 AJLES007 ml Subministre i col·locació de barana amb cable d'acer inoxidable 316,
de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat , fixat als
terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció.
Inclou els anclatges metal·lics amb la roca necessaris i a definir per la

20,94 27,000 565,38

euros
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DF, d'una alçada de 90 cm, amb una separació màxima entre piquetes
de  de 10 metres. Piquetes amb perfil metal·lic en T de 100 (P - 8)

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i
retirada d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el
reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma..
Amplada 1 metres (P - 62)

4,08 0,000 0,00

6 CANBAR007 ml Barana de seguretat de fusta tractada amb autoclau amb rodons de
diametre 14-16 cm de 1,4 m de altura, am 40 cm enterrats i amb un
travesser a la part alta i mitja de la barana. Totalment muntada. Inclou
ferralla necessaria.  (P - 41)

50,00 0,000 0,00

7 AJLES004 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 5)

185,24 2,000 370,48

8 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
Diseny i text a definir per la DF. (P - 9)

285,40 5,000 1.427,00

9 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls
segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)

11,00 130,000 1.430,00

10 CANPAS022 ml construcció pont de fusta, consistent en 3 bigues de fusta en ro ll de 20
cm de D, i tauó de 1 m. d'ample i 5 cm de gruix. Fusta autoclau. Inclou
cadena per a lligar-la amb piqueta al terra. Inclou tots els ferratges per
a ser construida. Totalment acabada. Inclou preparació del terreny en
els dos punts de recolzament. (P - 46)

278,68 3,000 836,04

11 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una
mitja d'amplada de 2 metres (P - 43)

0,26 0,000 0,00

12 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de
construcció tradicional. Inclou l’excavació del terreny i aprovisionament
de pedra. Inclou formigó per assentar la pedra. (P - 10)

140,12 0,000 0,00

13 CANESC015 u Construcció de graons de pedra collats amb morter. Inclou l’excavació
del terreny. A disenyar per la DF. Inclou fer pas per el mur. (P - 45)

62,40 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.01.04 6.749,59

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 05 Accés de Les, a zona escalada del mirador per e

1 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm

185,24 2,000 370,48

euros
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totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 60)

2 AJLES009 m2 Construcció d’empedrat de pedra seca seguint les tècniques de
construcció tradicional. Inclou l’excavació del terreny i aprovisionament
de pedra. Inclou formigó per assentar la pedra. (P - 10)

140,12 39,000 5.464,68

3 AJLES010 ml Canal prefabr icada de hormijon para bajante, del tipo i dimensiones a
definir por la DF. Inclou la preparació del terreny i e l formigó per
assentar. (P - 11)

35,00 9,000 315,00

4 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22
cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques de
diametre 16 i llargada 60 cm. (P - 52)

55,71 0,000 0,00

5 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 7)

384,65 1,000 384,65

6 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Amplades variables a
definir per la DF. (P - 65)

0,30 361,000 108,30

7 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls
segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)

11,00 161,000 1.771,00

8 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres. (P - 4)

1.350,00 3,000 4.050,00

9 AJLES070 pa Desbrossada i neteja en roca deixant aquesta apunt per a les vies
d'escalada. (P - 39)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subcapitol 01.01.05 13.964,11

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 06 Accés del Mirador al Castell de Les i Les.

1 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 60)

185,24 1,000 185,24

2 AJLES14 u Subministre i collocació de Imatge Cartell Informatiu General en suport
existent. Planxa d'acer amb Vin il. Inclou disseny de mapa
tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Diseny i mutatge a definir per la DF. (P - 40)

650,00 1,000 650,00

3 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls

11,00 0,000 0,00

euros



INFRASTRUCTURES TURISTIQUES A LES

PRESSUPOST Pàg.: 6

segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)
4 CANCAM0005 ml Construcció de canal de 20 cm de fons per 20 cm d’ample per al

drenatge de l’aigua, construït transversalment a la baixada d’a igua pel
camí, construït amb pedra de la zona una hor itzontal i dos ver ticals en
forma de  U, incloent la preparació del terreny. (P - 44)

46,74 15,000 701,10

5 G2242311 m2 Anivellat manual del ferm del camí de talús a talús incloent el repicat i
retirada d’acumulacions de terres i pedres sobre el camí i el
reompliment de forats i xirigalls existents sobre la plataforma..
Amplada 1 metres (P - 62)

4,08 0,000 0,00

6 G611A023 m2 Construcció d’un marge de pedra seca seguint les tècniques
tradicionals de construcció, aplomat i anivel lat, d’a lçada i fons variable,
incloent l’aprofitament de la pedra caiguda del mur. (P - 64)

144,23 0,000 0,00

7 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una
mitja d'amplada de 2 metres (P - 43)

0,26 0,000 0,00

8 E9V7U001 m Esglaó de fusta tractada (travesa ecologica), de 12 cm de gruix, i 22
cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques de
diametre 16 i llargada 60 cm. (P - 52)

55,71 0,000 0,00

9 AJLES008 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
Diseny i text a definir per la DF. (P - 9)

285,40 1,000 285,40

10 AJLES006 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de
0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 7)

384,65 1,000 384,65

11 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres. (P - 4)

1.350,00 2,000 2.700,00

TOTAL Subcapitol 01.01.06 4.906,39

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 07 Accés a via d 'escalada 8C.   Accés nova via al M

1 AJLES002 m2 Construcció del ferm de camí en talús . incloent el repicat i retirada
d’acumulacions de terres i pedres s el reompliment de forats i xirigalls
segons orografia del terreny.. Amplada 1 metres (P - 3)

11,00 99,000 1.089,00

2 CANCAM002 ml Espedregar camí amb mitjan manuas l'amplad total del camí amb una
mitja d'amplada de 2 metres (P - 43)

0,26 0,000 0,00

3 FBB41210 u Cartell de Planxa d’alumini d’aliatge magnesi 5083 amb tractament
H111 de 600x250mm de 4mm de gruix. Pels suports laterals i peces
accessòries, planxa galvanitzada de 2’5mm i qualitat Dx51 D+Z.- Per
l’indicador IND1 de topònim de localització planxa d’acer INOX de

185,24 2,000 370,48

euros
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0’5mm de gruix.Pels suports dels indicadors, segúents:- Pal de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure
sense crom i cobertura de classe de risc 4, segons norma S/N 355. De
mides: tornejat de 120mm de diàmetre i 250mm d’alçada, 300 cm
totals si s’ha d’empotrar.Tots els elements de fixació dels suports i
ancoratges són de material de base oxidable, amb testa de seguretat.
(P - 60)

4 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa. Amplades variables a
definir per la DF. (P - 65)

0,30 450,000 135,00

5 AJLES011 u Marcatge amb pintura groc sobre pedres amb punt rodo. (P - 12) 1,05 40,000 42,00

TOTAL Subcapitol 01.01.07 1.636,48

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 08 Zona d'escalada Indoor

1 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació, per a prepar la pavimentació amb grava-ciment (P -
56)

6,91 24,050 166,19

2 E923RG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 50)

8,10 16,050 130,01

3 AJLES020 pa Neteja vegetació parets arcades i part superior (P - 13) 320,00 0,000 0,00
4 K2182H91 m2 Repicat de junt en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor (P - 67)
3,61 35,000 126,35

5 K811A4Q2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 69)

20,91 95,000 1.986,45

6 AJLES021 pa Execució de taladros de diametre 20 en volta pera connectors de
diametre 16 mm. amb broca per a roca de granet. (P - 14)

350,00 1,000 350,00

7 AJLES022 m Conectors metal·lics de barra roscada de diametre 16 mm de llargada
variable segons volta. Diseny segons d irecció facultativa. (P - 15)

17,39 100,000 1.739,00

8 E93628C1 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+E, resistent a les gelades, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat amb bomba. Inclou realizació d'acabats laterals a zero per
facilirtar el pas de l'aigua , per no fer obstacle.
Inclou tot tipus d'encofrat i totalment acabat. (P - 51)

56,74 50,400 2.859,70

9 F3J2171C u Pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada (P - 57)

19,75 10,000 197,50

10 AJLES037 pa Partida alçada per imprevistos desprès del sanejat de les voltes
segons el que surti, per a realitzar les accions oportunes segons la
Direcció Facultativa DF. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import
d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de
la zona d'escalada indoor. (P - 23)

381,94 1,000 381,94

TOTAL Subcapitol 01.01.08 7.937,14

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 01 INTERVENCIONS D'ACCÉS

Subcapitol 09 Senya lització general

1 AJLES060 u SABINA PGM 15.10 pantalla Led monocolor d'informació municipal,
Led ambar, mesures constructives 1990mm*1470mm*286mm , 96
pixels d'amplada *64 pixels d'alt. Inclou Software de gestio Win-Edit o

6.525,00 2,000 13.050,00

euros
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Dynamic Plus. totalment instalat. (P - 36)
2 AJLES062 pa Partida alçada de Cartells informatius en el poble de Les, amb

ubicació i disseny a defin ir per la DF. Inclou disseny.
totalment instal·lats. Sota decisió de la DF es pot aplicar l'import
d'aquesta partida en altres partides no vinculades a aquest capítol de
lsenyalització. (P - 38)

2.499,20 1,260 3.148,99

3 AJLES003 u Subministre i collocació de Cartell Informatiu General, amb estructura
de fusta tractada classe IV amb muntants verticals i teuladeta de fusta
recoberta de pissarra. Planxa d'acer amb Vinil. Inclou disseny de
mapa tridimensional amb la representació de la xarxa de vies ferrata i
accessos a aquestes. Disseny i muntatge a definir per la DF.
Dimensions 1,5x1,2 metres. (P - 4)

1.350,00 2,000 2.700,00

TOTAL Subcapitol 01.01.09 18.898,99

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 01 via ferrata  des de la torre de la centra l de  Clede

1 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a via ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció.
Inclou els anclatges necessaris a definir per la DF. (P - 54)

4,75 240,000 1.140,00

2 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat (P - 16) 7,99 280,000 2.237,20
3 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat (P - 73) 3,10 50,000 155,00
4 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A.

homologat. (P - 66)
1,30 40,000 52,00

5 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A.
homologat. (P - 72)

3,20 105,000 336,00

6 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades. (P - 76) 0,90 210,000 189,00
7 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a

presió . homologat.
(P - 17)

4,00 25,000 100,00

8 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses
d'escalada i  vies ferrata. (P - 71)

20,00 42,000 840,00

9 AJLES032 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada
i assegurada, complint amb tots els requisits necessaris per el seu
correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les
normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.  (P - 18)

890,00 1,000 890,00

10 AJLES033 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a linees de vida
(P - 19)

30,00 3,000 90,00

11 AJLES034 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M (P -
20)

4,75 3,000 14,25

12 AJLES035 u linea de vida sense amortidor d'acer inoxidable homologat de 10M (P -
21)

4,75 1,000 4,75

TOTAL Subcapitol 01.02.01 6.048,20

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 02 zona de escalada indoor

1 AJLES036 u preses XXL y volums especials per exteriors. Inclou material de replè
en part posterior de la presa per a replè de vuit degut a la curvatura
del pla on s'anclaran , les voltes. (P - 22)

15,00 200,000 3.000,00

euros
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2 TRUTA0021 u Torniller ia acer inox especifica i homologada per a preses d'escalada
en exterior. Inclou Varilla  Roscada inox de 10 mm. (P - 75)

5,00 50,000 250,00

3 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses
d'escalada i  vies ferrata. (P - 71)

20,00 18,000 360,00

TOTAL Subcapitol 01.02.02 3.610,00

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 03 Via ferra ta del Malh dera Torreta

1 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10/14 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a via ferrata segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig i tesat. Per a subjecció.
Inclou els anclatges necessaris a definir per la DF. (P - 54)

4,75 50,000 237,50

2 AJLES030 u Graó per a via ferrata. homologat (P - 16) 7,99 90,000 719,10
3 TENINO002 u Tensor Inox quimic M12x80 mm.Y M12 x 110. homologat (P - 73) 3,10 15,000 46,50
4 GUARDJJJ6 u Guarcacable inoxidable diametro 10 mm. fabricante IGENA, S.A.

homologat. (P - 66)
1,30 10,000 13,00

5 SUJCAJOR5 u Sujetacable diametro 10 mm inoxidable 316. Fabricante IGENA, S.A.
homologat. (P - 72)

3,20 20,000 64,00

6 TTI110021 pa Tuercas ciegas de acero inox EXAG M10. homologades. (P - 76) 0,90 40,000 36,00
7 AJLES031 u Funda termoprotectora per extrems amb enfundat tèrmic segellat a

presió . homologat.
(P - 17)

4,00 5,000 20,00

8 RESINAAK7 u Resina quimica epoxi bicomponent homologada per a preses
d'escalada i  vies ferrata. (P - 71)

20,00 12,000 240,00

TOTAL Subcapitol 01.02.03 1.376,10

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 04 Escalada del mirador de Les

1 TENINO003 u Tensor Inox 326 quimic M12x80 mm.Y M12 x 110, homologat. (P - 74) 4,90 150,000 735,00
2 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat. (P - 24) 1,73 100,000 173,00
3 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat (P - 25) 3,60 200,000 720,00
4 AJLES040 u Cargol doble expansiu inox 10x95 .043 , homologat (P - 26) 2,92 200,000 584,00
5 PLACINOX001 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat. (P - 70) 1,60 400,000 640,00
6 AJLES041 u Descuelgue Expansivo en acer inox de doble mosqueto Draco i

cadena .603. Homologat (P - 27)
37,30 10,000 373,00

7 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i
cadena .363,  Homologat. (P - 28)

39,60 10,000 396,00

8 AJLES043 u Descuelgue Expansivo en acer inox deanella i mosqueto descuelgue
.044,  Homologat. (P - 29)

19,30 10,000 193,00

9 AJLES044 u Descuelgue Expansivo en V en acer inox de doble anilla .392,
Homologat. (P - 30)

17,30 10,000 173,00

10 AJLES045 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada
i assegurada, complint amb tots els requisits necessaris per el seu
correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les
normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.  (P - 31)

854,00 1,000 854,00

euros
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TOTAL Subcapitol 01.02.04 4.841,00

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 05 zona escalada dreta  via ferra ta principal

1 AJLES038 u Cargol expansiu inox M10x120/50/57 HSA, homologat. (P - 24) 1,73 70,000 121,10
2 AJLES039 u Cargol expansiu inox M12x90 #453 CE, homologat (P - 25) 3,60 20,000 72,00
3 PLACINOX001 u Plaqueta en acer inox M10 M12 .038. homologat. (P - 70) 1,60 70,000 112,00
4 AJLES042 u Descuelgue Expansivo V en acer inox de doble mosqueto Draco i

cadena .363,  Homologat. (P - 28)
39,60 8,000 316,80

5 AJLES046 u Petit material necessari per deixar la via ferrat completament muntada
i assegurada, complint amb tots els requisits necessaris per el seu
correcte us sense perill per al usuaris, i per a complir amb totes les
normatives vigents per les activitats d'aquesta tipologia.  (P - 32)

25,00 4,000 100,00

TOTAL Subcapitol 01.02.05 721,90

Obra 01 Pressupost  2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES

Capítol 02 INSTAL·LACIONS D'ESCALADA

Subcapitol 06 Ma d'obra

1 AJLES050 h Oficial primera homologat i amb experiència a demostrar en aquest
tipus de treballs de muntatge de zones d'escalada i vies ferrata (P - 33)

48,60 140,000 6.804,00

2 AJLES051 h Oficial segona homologat i amb experiència a demostrar en aquest
tipus de treballs de muntatge de zones d'escalada i vies ferrata (P - 34)

27,61 145,000 4.003,45

3 AJLES052 pa Certiifcació proves de càrrega i resistència per un organisme
autoritzat. (P - 35)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Subcapitol 01.02.06 14.307,45

euros
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NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.01.01  Accés via ferrata principal 10.845,25
Subcapitol 01.01.02  Accés via ferrata Cledes-Malh de Corrito 15.686,09
Subcapitol 01.01.03  Accés Malh dera Torreta 9.275,14
Subcapitol 01.01.04  Accés de Bordes a Malh de Corrito i central de 6.749,59
Subcapitol 01.01.05  Accés de Les, a zona escalada del mirador per e 13.964,11
Subcapitol 01.01.06  Accés del Mirador a l Castell de Les i Les. 4.906,39
Subcapitol 01.01.07  Accés a via d'escalada 8C.  Accés nova via al M 1.636,48
Subcapitol 01.01.08  Zona d'escalada Indoor 7.937,14
Subcapitol 01.01.09  Senyalització general 18.898,99
Capítol 01.01  INTERVENCIONS D'ACCÉS 89.899,18
Subcapitol 01.02.01  via ferrata des de la torre de la central de Clede 6.048,20
Subcapitol 01.02.02  zona de escalada indoor 3.610,00
Subcapitol 01.02.03  Via ferrata del Malh dera Torreta 1.376,10
Subcapitol 01.02.04  Escalada del mirador de Les 4.841,00
Subcapitol 01.02.05  zona escalada dreta via ferrata principal 721,90
Subcapitol 01.02.06  Ma d'obra 14.307,45
Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA 30.904,65
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

120.803,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  INTERVENCIONS D'ACCÉS 89.899,18
Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS D'ESCALADA 30.904,65
Obra 01 Pressupost 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES 120.803,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

120.803,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2014 ACCESSOS I VIES FERRATA A LES 120.803,83

120.803,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 120.803,83

13 % Despeses Generals SOBRE 120.803,83.................................................................... 15.704,50

6 % Benefici Industrial SOBRE 120.803,83.......................................................................... 7.248,23

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 143.756,56

21 % IVA SOBRE 143.756,56............................................................................................... 30.188,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 173.945,44

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent setanta-tres mil nou-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-quatre centims

Les, Agost de 2014

Ramon Villuendas Palobart
enginyer Tècnic Industrial
Nº col. 16727-L
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7.- ANNEX 1: MATERIALS UTILITZATS
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7.- ANNEX 1: MATERIALS UTILITZATS

A continuació es mostra els materials que s’utilitzaran:

VIES FERRATA:
S’utilitzaran la mateixa tipologia i característiques que es van utilitzar a la via ferrata 
existent per tal de donar-li homogeneïtat al conjunt i un cop demostrada la qualitat dels 
materials emprats.
- Graó via ferrata:

Graó metal.lic amb recobriment de PVC de 30 cm de longitud 80 cm d’insersió i 120 
cm de fons homologat complint la normativa europea EN-13101.
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Anclatges d’acer inoxidable amb rosca de 80 mm i 45 mm de longitud. Resistencia 
mínima 35KN. Aplicat amb resina.
Cable inoxidable de 10 mm. Extraflexible 7x19 segons UNE EN 795:1996.

Anclatge pont tibetà acer inoxidable homologat .
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SENYALITZACIÓ.
- Cartell direccional.

Model Val de la marca GeoSilva
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- Panell informatiu general. 
Panell amb fusta tractada amb autoclau. Vinil sobre xapa metàl.lica de 150 x120 cm. 
Coberta de fusta amb recobriment de pissarra.
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- Panell informatiu lluminós.
Model Sabina. MP Electronics.

Frontal sergrafiat amb zona iluminada personalitzable.
Plaques frontals de contrast.Connexió amb central per GSM.
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- Graons de fusta tractada per camins. 
Construcció sobre el terreny. 

Disposició si es creu necessari (segons DF) de troncs longitudinals per limitar extrems 
del camí. 

Els troncs transversals es collen al terra mitjançant barres corrugades de 16mm.
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- Trenques en pedra vista:

- Canal desaigüe de talús:


