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MEMÒRIA 
 
1. ANTECEDENTS 

 
El municipi de Vilobí del Penedès està dins la comarca de l’Alt Penedès. Té una extensió 
de 9,43 km² i un perímetre de 15 km. Limita al nord-est amb el terme de Font-rubí; al 
nord-oest amb el terme de Sant Martí; al sud-oest amb Pacs; al sud-est amb les 
Cabanyes i a l’est amb la Granada. 
 
El municipi de Vilobí consta de diversos nuclis poblacionals i també d’un bon nombre de 
cases disseminades. El nucli més antic, possiblement construït des del s. XII, s’anomena 
La Plaça. En aquest barri destaca la Plaça Major i és on s’ubicaven les antigues 
dependències de la casa consistorial i les restes de l’antic castell. 
 
Tots els habitatges s’organitzen dalt d’un turó que domina bona part del municipi. Bellver 
és un altre dels barris de Vilobí. És un conjunt habitat situat al nord del terme municipal i 
separat de La Plaça. Se sap que existia al s. XIII, per la qual cosa la seva antiguitat deu 
ésser contemporània a la plaça, si bé té una estructura rural més pronunciada. Destaca 
l’edifici de la Cooperativa. 
 
Les Guixeres de Baix és una barriada situada al sud del terme. És un conjunt de cases 
disseminades però amb una personalitat pròpia. És possiblement, un dels barris amb un 
major creixement durant els últims anys. 
 
També, com a conjunt de cases disseminades amb personalitat pròpia, hi ha el barri de la 
Font, a l’est del municipi, i el barri de La Sala al sud. Aquesta darrera barriada té com a 
centre l’antiga església de Santa Maria de Vallformosa, avui cementiri. 
 
Al punt mig entre tots barris trobem la zona on es realitzen la major part dels actes socials 
al nostre municipi. Aquest podria definir-se com un nucli d'equipaments, ja que hi trobem 
l'Ajuntament, el Centre Cívic, el Bar-Restaurant Jaume Via, el Casal de la Gent Gran, 
l'Escola Llebeig, la Llar d'infants Els Ocellets, l'Església, la pista poliesportiva i la zona de 
l’antic camp de futbol, objecte de l’actual projecte. L’any 2017 es va urbanitzar una part 
d’aquest àmbit per destinar-la a zona d’estacionament de vehicles, com a ús 
complementari de l’esportiu. 
 
El present projecte pretén urbanitzar la resta de l’àmbit de l’antic camp de futbol, 
anomenat Parc Central de Vilobí del Penedès. Així doncs, aquest document preveu la 
urbanització de la totalitat d’aquest espai. 
 

 
2. PROMOTOR 

 
El present Projecte d’urbanització del Parc Central de Vilobí del Penedès és d’iniciativa 
municipal. 
 
AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
Plaça de la Vila, s/n 
08735 Vilobí del Penedès (Alt Penedès) 
Tel. 93 897 89 80 
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3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objectiu del present projecte és l’ urbanització de la part del Parc Central de Vilobí del 
Penedès que no es troba ocupat per l’aparcament existent a l’actualitat. 
Aquesta urbanització pretén tornar a habilitar l’àmbit per permetre l’activitat esportiva i 
lúdica dels habitants del municipi. 

 
 

4. RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE 
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 
Per a la redacció del present projecte d’urbanització s’han tingut en compte els següents 
estudis i/o documents: 
 
- Topogràfic tècnic realitzat. 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí del Penedès. 
 
 

5. DELIMITACIÓ I SUPERFÍCIE 
 

L’àmbit d’estudi i d’actuació del projecte d’urbanització del Parc Central de Vilobí del 
Penedès té una superfície total de 3.908 m². 
 
 
6. PLANEJAMENT VIGENT 

 
La regulació urbanística de Vilobí del Penedès ve determinada pel Text Refós del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM), aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 06 de novembre del 2013 i publicat al 
DOGC a l’efecte d’executivitat el 24 de gener de 2014. 
 
L’àmbit del present projecte es troba en Sòl Urbà i té una qualificació de Sistema 
d’equipaments esportius, clau E-8. 
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7. ESTAT ACTUAL 
 

L’any 2017 es va urbanitzar una part d’aquest àmbit per destinar-la a zona 
d’estacionament de vehicles, com a ús complementari de l’esportiu. Actualment la zona 
del Parc Central de Vilobí del Penedès restant es troba en desús i el seu entorn presenta 
evidents mostres de deteriorament. Amb les actuacions previstes en el present projecte 
es preveu tornar a habilitar aquest àmbit per permetre l’activitat esportiva i lúdica dels 
habitants del municipi. 
 

 
Vistes de la zona del Parc Central ja urbanitzada i el límit amb la zona a urbanitzar 
 

 
Elements de l’entorn de l’àmbit (murs i grades) amb mostres evidents de deteriorament 
 

 
 
Vista general de l’àmbit a urbanitzar 
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Imatge aèria de l’àmbit, zona ja urbanitzada i zona a urbanitzar segons el present projecte 
 
 
8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
El present projecte pretén urbanitzar la totalitat de l’àmbit del Parc Central de Vilobí del 
Penedès que no es troba ocupat per l’aparcament existent a l’actualitat. 
 
Primerament es procedirà a l’enderroc i desmuntatge dels elements existents que cal 
retirar per a la realització de les actuacions previstes. Aquestes consisteixen en: 
 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 
 

- Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor; corresponent a la zona oest on es realitzarà 
un nou accés. 
 

- Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor zona grades. 
 

- Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 
12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell 
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor; corresponents a l’antiga il·luminació del 
camp de futbol. 
 

- Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor; corresponent a l’escala existent a l’accés oest i a la 
part de grades existents al nord de l’àmbit per on es realitzarà un nou accés. 
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- Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor; corresponent a l’escala existent a l’accés oest. 
 

- Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor; corresponents als murets de bloc de formigó existents a la 
zona nord-est i nord de l’àmbit. 
 

- Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla 
junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir i enderroc de llosa 
massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor; corresponents a la zona sud oest de davant els antics vestidors 
per al pas d’instal·lacions i el nou accés oest. 
 

- Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la 
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (no més lluny de 20 km). 

 
 

Tots aquests residus d’enderroc i elements desmuntats es transportaran i dipositaran en 
una instal·lació autoritzada pel correcte tractament dels residus i runes de la construcció. 
 
 
Un cop realitzats tots els enderrocs i desmuntatges previstos es procedirà a la realització 
de les excavacions necessàries per a la formació de les caixes de paviment i per a la 
realització de les rases de fonamentació dels nous murs a executar: 
 
 
- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica 

sobre camió àmbit sauló existent. 
 

- Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i 
càrrega directa 

 
- Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

pala excavadora i càrrega directa sobre camió. 
 

- Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió; corresponent a la 
fonamentació dels murs i escales a realitzar. 
 

- Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, 
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, 
amb retroexcavadora; corresponent a les rases per a la instal·lació d’il·luminació 
general i de les pistes esportives. 
 

- Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb 
necessitat d'humectació; corresponent al reblert de sota les escales i la nova rampa 
d’accés a realitzar. 

 
 

Tots aquests terres restants procedents de les excavacions es transportaran i dipositaran 
en una instal·lació autoritzada pel correcte tractament dels residus i runes de la 
construcció. 
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Per a la correcta sustentació dels nous murets a realitzar i de les escales i rampa d’accés 
caldrà realitzar fonaments de formigó armat mitjançant el següent: 
 
- Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades; corresponent a la fonamentació 
dels nous murets , escales i rampa d’accés. 
 

- Platines d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en 
calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb perns ancorats al fonament, a una alçària <= 3 
m. 

 
Pel que fa a actuacions estructurals, aquestes contemplen la realització de tots els 
murets de bloc de formigó armat que, en quan la majoria d’aquests únicament faran la 
funció de tancament i delimitació, s’han considerat com a part estructural ja que alguns 
d’aquest murs tindran una funció de contenció de talussos. La part vista d’aquest murets 
es realitzarà amb blocs de color per anar vistos i la part oculta que restarà enterrada es 
realitzarà amb bloc gris. 
 
L’altra actuació estructural a realitzar consisteix en la formació de les lloses inclinades per 
a les noves escales, incloent-hi la formació de graons, i per a la nova rampa d’accés a 
l’àmbit. 
 
Finalment es col·locaran les bigues metàl·liques per a la nova passera. 
 
La descripció de les actuacions estructurals és la següent: 
 
- Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, 

R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb 
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm²) i amb 
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm² amb traves i brancals massissats 
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m³, amb una 
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i 
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat 
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm² 
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m² de superfície realment 
executada. Aquesta descripció es correspon a la part oculta dels murs a realitzar. 

 
- Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment 

foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb components 
hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment 
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm²) i amb una resistència a 
compressió de la paret de 3 N/mm² amb traves i brancals massissats amb formigó per 
a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m³, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra 
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en 
barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm² per a 
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m² de superfície realment 
executada. Aquesta descripció es correspon a la part vista dels murs a realitzar. 
 

- Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix i acabat remolinat a mà, amb 
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb 
tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m²/m², formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb 
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 
kg/m²; corresponent a la llosa per a la formació de la rampa i les noves escales 
d’accés a l’àmbit. 
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- Formació d'esglaó amb 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; corresponent als graons de les noves escales d’accés. 
 

- Bigues metàl·liques tipus IPN-340 d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a 
bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 
l'obra amb soldadura i cargols. 

 
 

Els paviments i revestiments a executar en aquesta actuació es corresponen, pel que fa 
als primers, a la base, el paviment de sauló, al paviment de sauló sòlid, al paviment de 
formigó i el seu regat amb sulfat de ferro, a la vorada per delimitar espais, a l’entramant 
metàl·lic per a la nova passera i a la reparació de les grades existents al nord de l’àmbit. 
Pel que fa als revestiments la única actuació projectada es correspon al coronament dels 
murs de blocs de formigó armat a executar. 
 
La descripció tècnica d’aquestes actuacions és la següent: 
 
- Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM; per a la 

base dels paviments de formigó. 
 

- Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de 15 cm de gruix, estesa i vibrat mecànic, malla 
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i 
part proporcional de junts de dilatació i retracció.  

 
- Regat de paviment de formigó amb sulfat de ferro. 

 
- Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 7 cm de gruix, amb malla electrosoldada i 

acabat remolinat a mà, per a la reparació de les grades existents a la zona nord de 
l’àmbit. 

 
- Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 

 
- Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment 

pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 
100% del PM. 

 
- Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 

20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base 
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. 

 
- Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, 

en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat 
 

- Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de 
secció en "U", de color especial, col·locada amb morter ciment 1:8; corresponent al 
remat superior de tots els murets de blocs de formigó armat. 

 
 
Per a la instal·lació d’enllumenat públic de l’àmbit es preveu la creació d’una línia nova 
que sortirà de l’edifici on hi havia els antics vestidors del camp de futbol. 
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En aquest punts es realitzaran les modificacions necessàries per adaptar el quadre 
general i s’hi instal·laran els nous interruptors diferencials i magnetotèrmics així com un 
rellotge programador per a l’encesa i apagat automàtic dels llums exteriors. Els elements 
a instal·lar dins de l’edifici de control són: 
 
- Partida alçada per realització de modificacions a quadre general de distribució, amb 

adaptació de l'existent, incorporant interruptor automàtic magnetotèrmic IV de 10 A 6 
kA i interruptor diferencial IV 40A 300mA, senyalització de les proteccions, 
subministrament i instal·lació de cablejat interior, borns de connexió. Inclou col·locació 
d'interruptor automàtic/manual amb el nou rellotge astronòmic. 
 

- Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 , de 4 mòduls DIN 
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN i connectat incloent ponts de conductors. 
 

- Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixa instantània, amb 
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària. 
Totalment col·locat i connectat elèctricament, incloent ponts de conductors. 
 

- Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A, programació per 
ciutats, diari/setmanal. 22 espais de memòria, maniobra ON, OFF, astronòmica. Tipus 
Astro Nova City de marca Orbis o equivalent. 

 
Des d’aquest punt es realitzarà tot la instal·lació soterrada fins als punts on s’ubiquin les 
columnes. Quan sigui necessària la bifurcació de les línies i/o els canvis de sentit es 
col·locaran pericons de registre de formigó prefabricat. 
 
Les columnes a instal·lar seran del tipus cilíndric d’acer galvanitzat i d’una alçada de 8 
metres, de les quals hi penjaran els projectors tipus LED de 100W. Cada una de les 
columnes disposarà de les seves caixes de protecció corresponents i d’una connexió de 
protecció a la xarxa a terra. 
 
A continuació es descriuen tots els elements a instal·lar per a la il·luminació de l’àmbit, 
des del quadre general de distribució: 
 
- Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, 

de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part 
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. 
 

- Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a 
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació. 
 

- Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 3x2,5 mm². Instal·lat 
a interior de columna. Inclou col·locació i connexions 
 

- Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm². Instal·lat 
en canalització subterrània. Inclou col·locació i connexions. 

 
- Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color 

verd-groc. Inclòs terminal de fixació de conductor a suports de lluminària. 
 

- Conductor de terra format per cable rígid nu de coure trenat, de 35 mm² de secció. 
Inclòs terminal de fixació de conductor a suports de lluminària. 
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- Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm² de secció. De color 

verd-groc. Inclòs terminal de fixació de conductor a suports de lluminària. 
 

- Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm² de secció. De color 
verd-groc. Inclòs terminal de fixació de conductor a columna. 
 

- Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Instal·lada segons 
normes, connectada a la xarxa de terres, incloent petit material de connexió. 

 
- Conductor de terra format per cable rígid nu de coure trenat, de 35 mm² de secció. 

 
- Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb 

fusibles de 6A inclosos per protecció de lluminària (a fase i neutre). 
 

- Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat per immersió en calent, 
gruix de galvanitzat superior a 75 micres, suports per 4 projectors, 8 metres d'alçada i 
220 mm de diàmetre, elements per ancoratge de projectors a diferents alçades segons 
especificacions de DF. 

 
Amb base platina de 550 mm de diàmetre, cartel·les, junta tòrica mòbil adaptable al 
terreny i plantilla amb 8 perns d'ancoratge M22x700 (inclosos), portelles a la part 
inferior, col·locada sobre dau de formigó per columnes d’enllumenat de fins 8 m 
d'alçada, de 0,9x0,9x0,9 m, excavació, rebliment i reposició, amb formigó HM-20/B/20/I 
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m³ de 
ciment.  
 
La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la profunditat suficient perquè 
garanteixi que les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant no 
quedin vistes. 

 
Model columna CILÍNDRICA GRAN DIÀMETRE de NOVATILU o equivalent. Totalment 
instal·lada. Inclou transport, grua i col·locació. 
 

- Projector de cos de fosa d'alumini injectat, amb vidre trempat de 4 mm, amb 
compartiments separats per bloc òptic i equip electrònic, amb cargols d'acer 
inoxidable, amb equip electrònic driver regulable de corrent constant, incorporat dintre 
de la lluminària, classe II, protector contra sobretensions de 20 kA, regulació 
compatible amb PWM - 0-10V - R ajustable, opcions de reducció de flux i telegestió, 
amb format de 48 LED, de 100 W (11.422 lúmens), temperatura de color de 3000K, 
òptima asimètrica (segons estudi lumínic). Recobriment de pintura de pols de polièster, 
resistent a la corrosió, RAL 9022. Fixació amb lira d'acer pintat, lluminària orientable 
de -90º a 90º d'inclinació. 
 
Dimensions totals 490x390x81 mm. Segons model Projector Milan M de marca 
Novatilu o equivalent.  

 
 

Per a la instal·lació d’aigua de l’àmbit es preveu la creació d’una conducció nova que 
sortirà de l’edifici on hi havia els antics vestidors del camp de futbol. També es realitzarà 
una instal·lació de sanejament per a les fonts a instal·lar. Els elements d’aquestes 
instal·lacions són els següents: 
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- Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a 
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral 
amb terra de la mateixa excavació. 
 

- Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou la 
connexió a xarxa d'aigua existent. 

 
- Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de 

DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, 
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. 

 
 

Es preveu l’enjardinament dels espais projectats com a jardineres i la plantació d’arbres 
en tot l’àmbit del parc. L’espai de jardineres disposarà de sistema de rec mitjançant 
mantes de polipropilè amb sistema de degoteig. 
 
Pel que fa a l’enjardinament: 
 
- Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor 

d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. 
 

- Manta de polipropilè per a reg per degoteig, de 0.8 m d'amplària, amb tubs recoberts 
amb llana de polipropilè, separats 35 cm, de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cmWEw. 
 

- Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i 
centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, 
connectat a la xarxa d'alimentació, als apa rells de control, als elements gobernats, 
programat i comprovat. 

 
- Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb 

tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. 
 
- Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7 mm, sèrie S 2.5 

segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons 
de la rasa. 

 
- Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense 

adherir 
 
Pel que fa a la plantació d’arbres i arbustos: 
  
-  Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ. 
 

- Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ. 
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- Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d'altura. 
 

- Subministrament de Malus profusión, de 400 a 450 cm d'altura. 
 

- Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons 
fórmules NTJ. 

 
- Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. 
 

- Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l. 
 

- Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en 
contenidor de 18 l. 

 
- Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm, en 

contenidor de 10 l. 
 

- Subministrament de Teucrium fruticans en contenidor de 10 l. 
 

- Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més 
de 80 l. 

 
- Subministrament de Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor de 

5 litres. 
 

- Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. 
 

- Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària, 
en contenidor de 10 l. 

 
- Subministrament de Lantana camara en contenidor de 10 l. 

 
- Subministrament de Calluna vulgaris, de 20 a 40 cm d'alçària, en contenidor de 10 l. 

 
- Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en 

contenidor d'1,3 l. 
 

- Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l. 
 

- Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre 
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, 
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 

 
- Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre 
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de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, 
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 

 
- Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot 

de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. 

 
- Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de 

clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. 

 
- Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot 

de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. 

 
 

Finalment es col·locaran baranes de seguretat a les noves escales, rampa d’accés 
realitzades i passera; també es muntarà el mobiliari urbà de l’entorn, tant esportiu com 
d’esbarjo, així com una pèrgola, entre d’altres. 
 
Per a la construcció de l’skate parc previst caldrà la redacció d’un projecte previ 
per part d’un empresa especialitzada en aquest tipus d’instal·lacions, inclòs dins el 
pressupost previst en el present projecte. 
 
La descripció d’aquests elements és la següent: 

   
- Pèrgola metàl·lica a base de perfils quadrats i rectangulars soldats, amb acer S275JR 

segons UNE-EN 10025-2, per a pèrgoles formades per peça composta, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i 
amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols sobre paviment de formigó. 

  
- Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i 

brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. 
 

- Banc URBATEC model MB300 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Longitud de 1,50 
metres. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions 
mecàniques o sobre dau de formigó. 

 
- Jardinera-banc PLUS model MJ350, d'acer galvanitzat acabat en oxirón negre, fusta 

tropical i acer zincat. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat 
amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó. 

 
- Paperera URBATEC model MP190 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Possibilitat de 

model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau 
de formigó 

 
- Font Quadrada model MV045, amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro; acabat en 

pintura oxirón negre forja al forn; marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar 
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l'ancoratge; aixeta polsador temporitzat ( amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta 
qualitat. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions 
mecàniques o sobre dau de formigó. 

 
- Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m. Ideal per a zones rurals, espais de 

descans i pícnic, etc. Fusta de pi tractada en autoclau (classe IV). Cargols d'acer 
inoxidable. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb 
fixacions mecàniques o sobre dau de formigó. 

 
- Joc infantil Multifoc Selaya. Conjunt format per dues torres amb sostre, dues rampes 

d'accés, un pont, una xarxa per enfilar i un tobogan. Pals de fusta de pi nòrdic 
laminada i tractada en autoclau (classe IV). Panells de color en polietilè d'alta densitat 
(HDPE), un material molt resistent als impactes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA 
(no es estella). 100% reciclable. Tobogan d'acer inoxidable. Certificat segons la 
normativa europea EN-1176. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. 
Ancorat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó. 

 
- Piràmide de cordes 4,5 metres. Compleix amb EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008. 

 
- Balancins infantils amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques 

HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat per a 
soterrar. Models PF026, PF020 i PF027, o similars segons decisió de la DF. 

 
- Porteria de futbol sala de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. 

Inclou la reixa de niló. A decidir per la direcció facultativa i la propietat. 
 

- Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada 
al paviment. A decidir per la direcció facultativa i la propietat. 

 
- Skate parc segons disseny actual i projecte específic d'empresa especialitzada. A 

decidir per la direcció facultativa i la propietat. Tota l'execució de l'skate parc anirà 
inclosa (projecte, moviment de terres, fonamentació, estructura, paviments, mobiliari, 
etc.) per deixar l'equipament totalment acabat. 

 
 

A l’annex (Fitxes tècniques del mobiliari urbà escollit en el present projecte d’urbanització  
del Parc Central de Vilobí del Penedès) del present projecte s’adjunten les fitxes 
tècniques de tot el mobiliari urbà escollit en el present projecte. 
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9. CONSIDERACIONS FINALS 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

 
En la redacció del Projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa 
vigent, essent detallat en el Capítol II del Plec de Condicions. 
 
 
SI - Seguretat en cas d’Incendi 

 
El projecte ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i complirà amb 
els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic DB SI 5. 
 
 
SI 5 Intervenció dels bombers 

 
 
CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN 
 
VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3) 
 
Altura lliure mínima o de gàlib:     4,50 m 
 
Amplada lliure mínima:  - en general: 3,50 m (4) 
   - en trams corbats: 7,20 m 
     (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 
 
Capacitat portant:   - 20 kN/m² 
 
 
ESPAI DE MANIOBRA (1) 
 
Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé 

a l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests 
 

Altura lliure mínima o de gàlib:  - la de l’edifici. 
 
Amplada lliure mínima:   - 5,00 m 
 
En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m:     - Espai suficient per a la maniobra 

dels vehicles d’extinció. (5) 
 
Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici: 
 
Altura d’evacuació de l’edifici, h  Separació màxima 
       h ≤ 15 m  23 m (6) 
 15 m < h ≤ 20 m  18 m (6) 
       h > 20 m  10 m 
 
Distància màxima fins als accessos a peu a l’edifici per arribar a totes les seves 
zones: 30 m 
 
Pendent màxima:   10 % 
 
Resistència al punxonament:    100 kN sobre un cercle de ∅ 20 cm. 
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Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 
15 cm i que compliran també la norma UNE EN 124:1995. 

 
Accessibilitat:     - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 

 - S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que 
interfereixin en l’accés a façana amb  escales o plataformes. 

 
Accés al punt de connexió de la columna seca de l’edifici, si n’hi ha:      

 
- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig. 

  - El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig 
 
 
ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
 
 
Franja de separació: - Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació 

que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal. 
- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 

 
Vies d’accés:     a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment): 
  Compleixen les condicions dels vials d’aproximació. 
   
   b) Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior): 
  12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 
 
 
(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent ≤9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o 
elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui ≤ 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat 
(aquest valor es correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona). 
 
 
ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 
 
FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva 
intervenció) 
 
‣  Nombre de façanes accessibles: Una, com a mínim. 
             Dues en edificis de >50m d’alçada d’evacuació.(7) 
 
‣  Forats per a l’accés dels bombers:    

 
- Ubicació:  A cada planta de l’edifici, separats ≤ 25 m entre eixos de dos forats 

consecutius 
- Ampit:  Altura ≤ 1,20 m 
- Dimensions: Amplada ≥ 0,80 m; Altura ≥ 1,20 m 
- Accessibilitat: Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. 

(s’exceptuen els elements de seguretat situats en els forats de les 
plantes amb alçada d’evacuació ≤ 9m). 

 
 
 (7) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada 
d’evacuació > 50m” 
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PROGRAMA DE TREBALLS 
 
El contractista, abans d'iniciar les obres, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció 
d'Obra un programa de treballs a efectuar, així com els plans previsibles de cada part de 
l'Obra. 
 
 
 REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu i concepte, si el Plec de Clàusules 
Tècnico-Administratives no ho indica explícitament. 
 
 
 
10. CONCLUSIONS 
 
Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible d'ésser lliurada al 
servei públic una vegada acabada, reunint els requisits exigits per les normatives i les 
lleis vigents. 
 
Amb els documents que acompanyen el projecte s'estima suficientment detallat per poder 
realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva execució de les obres. 
 
 

 
 
 
 
 

Vilobí del Penedès, setembre del 2021 
 
 
 

 
 
 

MIQUEL RAJA BORRÀS 
Arquitecte redactor 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 
- Preus Unitaris - 
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 LLISTAT DE PREUS UNITARIS  
                                                                  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

005.0001.01   0,720 t    sulfat de ferro                                                  175,25 126,18 
  __________________  
 Grup 005.................................  126,18 
006.00021     20,000 ut   Projector de cos de fosa d'alumini injectat                      267,73 5.354,60 
006.00031     20,000 ut   Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar         8,54 170,80 
006.00051     2,000 ut   Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A   179,05 358,10 
  __________________  
 Grup 006.................................  5.883,50 
008.0001.01   3,000 ut   Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d' 244,70 734,10 
008.0002.02   6,000 ut   Malus profusion, de 10 a 12 cm de diàmetre de tronc              64,57 387,42 
008.0003.01   60,000 ut   Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor d 15,00 900,00 
  __________________  
 Grup 008.................................  2.021,52 
009.00111     1,000 ut   Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica           1.245,00 1.245,00 
009.00121     600,000 m2   Skate parc segons projecte específic d'empresa especialitzada    145,00 87.000,00 
  __________________  
 Grup 009.................................  88.245,00 
015.00011     2.766,620 ut   Part proporcional de cargols i pletines                          0,13 359,66 
015.0021      11,000 ut   Banc URBATEC model MB300                                         205,00 2.255,00 
015.0031      3,000 ut   Jardinera-banc PLUS model MJ350                                  1.195,00 3.585,00 
015.0041      2,000 ut   Paperera URBATEC MP190                                           162,00 324,00 
015.0051      2,000 ut   Font Quadrada MV046                                              169,00 338,00 
015.0061      3,000 ut   Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m                279,00 837,00 
015.0071      1,000 ut   Joc infantil Multifoc Selaya                                     4.225,00 4.225,00 
015.0081      1,000 ut   Piràmide de cordes 4,5 metres                                    9.250,00 9.250,00 
015.0091      3,000 ut   Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura                   315,00 945,00 
  __________________  
 Grup 015.................................  22.118,66 
A0121000      23,000 h    Oficial 1a                                                       25,96 597,08 
A0122000      340,204 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 9.124,26 
A0123000      147,195 h    Oficial 1a encofrador                                            25,96 3.821,18 
A0124000      102,392 h    Oficial 1a ferrallista                                           25,96 2.658,09 
A0125000      166,022 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 4.379,67 
A0127000      27,380 h    Oficial 1a col·locador                                           26,82 734,33 
A012D000      29,380 h    Oficial 1a pintor                                                28,89 848,79 
A012F000      34,650 h    Oficial 1a manyà                                                 29,34 1.016,63 
A012H000      61,430 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 1.647,55 
A012M000      81,146 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 2.176,34 
A012N000      68,150 h    Oficial 1a obra pública                                          25,96 1.769,17 
A012P000      16,152 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 463,56 
A012P200      22,784 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 609,70 
A0133000      147,195 h    Ajudant encofrador                                               23,04 3.391,37 
A0134000      104,271 h    Ajudant ferrallista                                              23,04 2.402,39 
A0135000      84,705 h    Ajudant soldador                                                 23,13 1.959,22 
A0137000      21,940 h    Ajudant col·locador                                              23,04 505,50 
A013D000      2,825 h    Ajudant pintor                                                   25,64 72,43 
A013F000      17,150 h    Ajudant manyà                                                    25,74 441,44 
A013H000      77,130 h    Ajudant electricista                                             23,00 1.773,99 
A013M000      80,346 h    Ajudant muntador                                                 23,04 1.851,17 
A013P000      229,450 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 5.791,32 
A0140000      624,935 h    Manobre                                                          21,66 13.536,09 
A0150000      136,665 h    Manobre especialista                                             22,40 3.061,29 
  __________________  
 Grup A01 ................................  64.632,57 
B0111000      42,060 m3   Aigua                                                            1,64 68,98 
  __________________  
 Grup B01 ................................  68,98 
B0310020      13,452 t    Sorra de pedrera per a morters                                   17,43 234,47 
B0310500      17,050 t    Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                   18,99 323,78 
B0311010      6,770 t    Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons               16,24 109,95 
B0312010      2,990 t    Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons              17,64 52,74 
B0321000      178,250 m3   Sauló sense garbellar                                            16,63 2.964,30 
B0330020      1,023 t    Grava de pedrera, per a drens                                    17,81 18,22 
B0331Q10      16,144 t    Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm    16,09 259,76 



 LLISTAT DE PREUS UNITARIS  
                                                                  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 2  

B0332Q10      7,130 t    Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm,  18,55 132,26 
B0372000      24,840 m3   Tot-u artificial                                                 15,79 392,22 
B03D5000      52,268 m3   Terra adequada                                                   6,41 335,03 
  __________________  
 Grup B03 ................................  4.822,73 
B0512401      10,955 t    Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R             105,96 1.160,76 
B0532310      1.570,588 kg   Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                            0,22 345,53 
  __________________  
 Grup B05 ................................  1.506,28 
B064500C      4,880 m3   Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica                    62,04 302,76 
B065760B      26,449 m3   Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova                      72,84 1.926,52 
B065960B      114,543 m3   Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova                      70,20 8.040,92 
B065C36C      29,281 m3   Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica                  89,20 2.611,85 
B065C76C      9,632 m3   Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica                89,21 859,27 
B06NN14C      12,100 m3   Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, 68,75 831,88 
  __________________  
 Grup B06 ................................  14.573,18 
B0710150      0,036 t    Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2)                 35,38 1,27 
B0710250      0,550 t    Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel       36,58 20,12 
  __________________  
 Grup B07 ................................  21,39 
B0A14200      138,653 kg   Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                               1,26 174,70 
B0A31000      15,807 kg   Clau d'acer                                                      1,39 21,97 
B0A62F90      113,000 ut   ac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella            1,13 127,69 
  __________________  
 Grup B0A ...............................  324,36 
B0B2A000      8.125,092 kg   Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2    0,65 5.281,31 
B0B34121      337,920 kg   Malla electrosoldada de barres corrugades                        1,26 425,78 
B0B51220      20,085 m2   Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla         52,90 1.062,50 
  __________________  
 Grup B0B ...............................  6.769,59 
B0D21030      203,542 m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos                               0,35 71,24 
B0D31000      0,600 m3   Llata de fusta de pi                                             258,38 155,02 
B0D625A0      1,945 cu   Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos     10,14 19,72 
B0D71130      172,447 m2   Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 uso 1,39 239,70 
B0DZA000      6,271 l    Desencofrant                                                     2,63 16,49 
  __________________  
 Grup B0D ...............................  502,17 
B0E244W1      1.266,563 ut   Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm        1,23 1.557,87 
B0E244W2      3.146,508 ut   Bloc foradat de morter de ciment, llis                           1,41 4.436,58 
  __________________  
 Grup B0E................................  5.994,45 
B2RA72F1      32,000 t    Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon       13,31 425,92 
B2RA9SB0      0,400 t    Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals 51,26 20,50 
B2RA9TD0      1,280 t    Deposició controlada en planta de compostage de residus de tronc 85,42 109,34 
  __________________  
 Grup B2R ...............................  555,76 
B44Z5015      1.362,000 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        1,17 1.593,54 
B44Z5021      55,300 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        1,25 69,13 
B44Z5026      97,500 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        2,12 206,70 
B44Z50B5      2.766,620 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta      1,30 3.596,61 
  __________________  
 Grup B44 ................................  5.465,97 
B7B11AC0      299,200 m2   Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g 1,47 439,82 
  __________________  
 Grup B7B ...............................  439,82 
B89ZM000      22,487 kg   Pintura partícules metàl·liques                                  12,39 278,61 
  __________________  
 Grup B89 ................................  278,61 
B8J3609E      239,700 m    Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets           25,64 6.145,91 
  __________________  
 Grup B8J ................................  6.145,91 
B8ZAA000      11,526 kg   Inprimació antioxidant                                           14,21 163,78 
  __________________  
 Grup B8Z ................................  163,78 
B96514C0      288,750 m    Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada       4,41 1.273,39 
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  __________________  
 Grup B96 ................................  1.273,39 
BB121AE0      56,500 m    Barana d'acer per a pintar                                       95,85 5.415,53 
  __________________  
 Grup BB1 ...............................  5.415,53 
BD7FR110      132,000 m    Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió    3,52 464,64 
  __________________  
 Grup BD7 ...............................  464,64 
BDGZFN50      288,660 m    Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon  0,15 43,30 
BDGZP900      285,830 ut   Part proporcional de separadors, conectors i obturadors          0,23 65,74 
  __________________  
 Grup BDG...............................  109,04 
BDK21495      9,000 ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 15,70 141,30 
BDKZ3150      9,000 ut   Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa           21,48 193,32 
  __________________  
 Grup BDK ...............................  334,62 
BDW3B700      36,300 ut   Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                   6,70 243,21 
  __________________  
 Grup BDW ..............................  243,21 
BDY3B700      110,000 ut   Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                 0,10 11,00 
  __________________  
 Grup BDY ...............................  11,00 
BFB14600      285,600 m    Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nomi 0,29 82,82 
  __________________  
 Grup BFB ...............................  82,82 
BFC13A00      153,000 m    Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7   0,74 113,22 
  __________________  
 Grup BFC ...............................  113,22 
BFWB1405      84,000 ut   Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm     2,52 211,68 
BFWC1320      45,000 ut   Accessori per a tubs de polipropilè a pressió                    0,87 39,15 
  __________________  
 Grup BFW ..............................  250,83 
BFYB1405      280,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 0,02 5,60 
BFYB2305      1.845,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge                         0,02 36,90 
BFYC1320      150,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge                         0,06 9,00 
  __________________  
 Grup BFY ...............................  51,50 
BG22TH10      297,150 m    Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 90mm          1,64 487,33 
  __________________  
 Grup BG2 ...............................  487,33 
BG319330      260,100 m    Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada     1,31 340,73 
BG319550      414,120 m    Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada     2,56 1.060,15 
BG321170      18,360 m    Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada       1,87 34,33 
BG321190      12,240 m    Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada       3,68 45,04 
BG380900      346,800 m    Conductor de coure nu trenat, unipolar de secció 1x35 mm2        1,32 457,78 
  __________________  
 Grup BG3 ...............................  1.938,03 
BG415AJ9      3,000 ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal 57,57 172,71 
BG4243JH      3,000 ut   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 144,79 434,37 
  __________________  
 Grup BG4 ...............................  607,08 
BGD12220      5,000 ut   Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure        11,69 58,45 
  __________________  
 Grup BGD...............................  58,45 
BGW38000      340,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus     0,34 115,60 
BGW41000      3,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,43 1,29 
BGW42000      3,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials   0,39 1,17 
  __________________  
 Grup BGW ..............................  118,06 
BGYD1000      5,000 ut   Part proporcional d'elements especials                           4,21 21,05 
  __________________  
 Grup BGY ...............................  21,05 
BHWM1000      5,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a columnes                    40,99 204,95 
  __________________  
 Grup BHW ..............................  204,95 
BJS53836      387,450 m2   Manta de polipropilè per a reg per degoteig                      13,47 5.218,95 
BJSA3240      1,000 ut   Programador de reg amb alimentació a 24 V                        144,31 144,31 
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BJSDR600      3,000 ut   Pericó rectangular de polirpopilè                                43,43 130,29 
  __________________  
 Grup BJS................................  5.493,55 
BQ3Z1300      2,000 ut   Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge            25,79 51,58 
  __________________  
 Grup BQ3 ...............................  51,58 
BR3P2110      4,020 m3   Terra vegetal de jardineria de categoria alta                    41,99 168,80 
BR3P2210      222,107 m3   Terra vegetal de jardineria de categoria mitja                   26,59 5.905,81 
  __________________  
 Grup BR3 ...............................  6.074,61 
BR412629      3,000 ut   Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra  163,50 490,50 
BR41322C      5,000 ut   Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm               362,54 1.812,70 
BR437F511     40,000 ut   Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària   31,25 1.250,00 
BR43B42B      3,000 ut   Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm               133,95 401,85 
BR44623E      1,000 ut   Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor          354,70 354,70 
BR457E28      1,000 ut   Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 cm 99,59 99,59 
BR491455      60,000 ut   Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l     7,63 457,80 
BR4AQD111     60,000 ut   Calluna vulgaris en contenidor de 10 l                           11,95 717,00 
BR4AY812      200,000 ut   Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm              3,28 656,00 
BR4BH233      120,000 ut   Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l     3,88 465,60 
BR4DA6A7      30,000 ut   Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm           20,00 600,00 
BR4EB2A1      60,000 ut   Lantana camara en contenidor de 10 l                             9,85 591,00 
BR4GD8C8      30,000 ut   Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm          29,03 870,90 
BR4HWG13      360,000 ut   Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,33 838,80 
BR4J46A1      40,000 ut   Teucrium fruticans en contenidor de 10 l                         10,38 415,20 
  __________________  
 Grup BR4 ...............................  10.021,64 
C009.00101    2,000 ut   Porteria de futbol sala de fusta rústica                         405,50 811,00 
  __________________  
 Grup C00 ................................  811,00 
C1101200      17,612 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           16,07 283,02 
C1105A00      2,400 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            66,24 158,98 
  __________________  
 Grup C11 ................................  442,00 
C1311440      1,463 h    Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                   93,57 136,85 
C1312340      13,420 h    Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t          88,48 1.187,38 
C1313330      173,510 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 9.081,51 
C1331100      7,772 h    Motoanivelladora petita                                          61,74 479,83 
C1331200      1,125 h    Motoanivelladora mitjana                                         68,25 76,78 
C13350C0      13,602 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      69,30 942,64 
  __________________  
 Grup C13 ................................  11.904,99 
C1501700      129,336 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 4.371,56 
C1502D00      1,125 h    Camió cisterna de 6 m3                                           43,30 48,71 
C1502E00      8,466 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 377,49 
C1503000      7,530 h    Camió grua                                                       46,72 351,80 
C1503300      2,872 h    Camió grua de 3 t                                                44,50 127,80 
C1503500      2,400 h    Camió grua de 5 t                                                49,17 118,01 
C1504R00      12,310 h    Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim                     40,78 502,00 
C1504S00      2,400 h    Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària                            56,08 134,59 
  __________________  
 Grup C15 ................................  6.031,96 
C1701100      14,588 h    Camió amb bomba de formigonar                                    159,10 2.320,95 
C1705600      13,065 h    Formigonera de 165 l                                             1,82 23,78 
C1705700      2,070 h    Formigonera de 250 l                                             2,91 6,02 
C170H000      6,500 h    Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,66 56,29 
  __________________  
 Grup C17 ................................  2.407,04 
C2003000      7,200 h    Remolinador mecànic                                              4,95 35,64 
C2005000      13,760 h    Regle vibratori                                                  4,56 62,75 
C200P000      149,014 h    Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica             3,54 527,51 
C200S000      17,009 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              6,84 116,34 
  __________________  
 Grup C20 ................................  742,23 
CR11B700      3,000 h    Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador   48,02 144,06 
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  __________________  
 Grup CR1 ...............................  144,06 
CRE23000      1,200 h    Motoserra                                                        3,70 4,44 
  __________________  
 Grup CRE ...............................  4,44 
Deposició con 702,000 m3   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon       7,67 5.384,34 
  __________________  
 Grup Dep ................................  5.384,34 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resum  
  ___________________________________________________________________________  
 Ma d`obra ..............................................................................  64.658,19 
 Materials................................................................................  210.782,02 
 Maquinaria.............................................................................  21.674,38 
 Altres .....................................................................................  443,24 
 TOTAL ..................................................................................  291.958,63 
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CAPITOL 001 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                          
 
K21Q70110     ut   Arrencada d'element metàl·lic o de fusta ancorat al paviment      
 Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          21,66 4,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
K21B5012      m    Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària           
 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o  
A0125000      0,050 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 1,32 
A0135000      0,050 h    Ajudant soldador                                                 23,13 1,16 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          21,66 4,33 
C200S000      0,050 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              6,84 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,15 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
 
K21B3011      m2   Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals                 
 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  
A0125000      0,050 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 1,32 
A0135000      0,050 h    Ajudant soldador                                                 23,13 1,16 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          21,66 4,33 
C200S000      0,050 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              6,84 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,15 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
 
K2148J34      m2   Enderroc d'escala de formigó                                      
 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o con-  
A0125000      0,200 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 5,28 
A0140000      0,660 h    Manobre                                                          21,66 14,30 
A0150000      0,800 h    Manobre especialista                                             22,40 17,92 
C1101200      0,400 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           16,07 6,43 
C200S000      0,200 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              6,84 1,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
 
K2148251      m3   Enderroc de mur d'obra ceràmica                                   
 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
A0140000      6,375 h    Manobre                                                          21,66 138,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,08 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
 
F2RA72F1      m3   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-  
 ció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o de-  
B2RA72F1      0,800 t    Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon       13,31 10,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,65 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
 
F2R54237      m3   Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res  
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càr-  
C1501700      0,182 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 6,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
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F21H1C53      ut   Desmuntatge de llumenera, columna exterior                        
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a mà-  
 xim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior  
 aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  
A012H000      0,400 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 10,73 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          21,66 4,33 
C1105A00      0,400 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            66,24 26,50 
C1313330      0,200 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 10,47 
C1503500      0,400 h    Camió grua de 5 t                                                49,17 19,67 
C1504S00      0,400 h    Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària                            56,08 22,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,13 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
 
K2148261      m3   Enderroc de mur de bloc de formigó                                
 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
A0140000      3,640 h    Manobre                                                          21,66 78,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,84 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
K2148D34      m2   Enderroc de llosa massissa de formigó armat                       
A0125000      0,300 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 7,91 
A0140000      0,750 h    Manobre                                                          21,66 16,25 
A0150000      1,000 h    Manobre especialista                                             22,40 22,40 
C1101200      0,500 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           16,07 8,04 
C200S000      0,300 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              6,84 2,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,65 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
 
F219FFC0      m    Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària                  
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per  
A0150000      0,250 h    Manobre especialista                                             22,40 5,60 
C170H000      0,250 h    Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,66 2,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
F21R1165      ut   Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària          
 Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega  
A012P000      0,300 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 8,61 
A013P000      0,300 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 7,57 
B2RA9SB0      0,100 t    Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals 51,26 5,13 
B2RA9TD0      0,320 t    Deposició controlada en planta de compostage de residus de tronc 85,42 27,33 
C1503000      0,770 h    Camió grua                                                       46,72 35,97 
CR11B700      0,750 h    Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador   48,02 36,02 
CRE23000      0,300 h    Motoserra                                                        3,70 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,74 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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CAPITOL 002 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
E22113C2      m2   Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora    
 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió  
C1313330      0,042 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
 
F2213122      m3   Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal                   
 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió  
C1312340      0,035 h    Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t          88,48 3,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS  
 
F221C472      m3   Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte             
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega  
C1312340      0,045 h    Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t          88,48 3,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
F222142A      m3   Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària                 
 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcava-  
C1313330      0,143 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 7,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
F2221754      m    Excavació i reblert de rasa per a pas d'instal·lacions            
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fodndària, reblert i compactació amb  
A0140000      0,080 h    Manobre                                                          21,66 1,73 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             22,40 1,79 
C1313330      0,048 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 2,51 
C133A0J0      0,080 h    Picó vibrant amb placa de 30x30cm                                6,33 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
F2R35037      m3   Transport de terres a instal·lació autoritzada                    
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrre-  
C1501700      0,153 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 5,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,17 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 
F2RA7LP1      m3   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-  
 ció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb co-  
Deposició con 1,000 m3   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon       7,67 7,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,67 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
 
G2262111      m3   Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25cm  
 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del  
 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació  
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            1,64 0,08 
C1311440      0,013 h    Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                   93,57 1,22 
C1331200      0,010 h    Motoanivelladora mitjana                                         68,25 0,68 
C13350C0      0,020 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      69,30 1,39 
C1502D00      0,010 h    Camió cisterna de 6 m3                                           43,30 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
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CAPITOL 003 FONAMENTS                                                         
 
13512H50      m3   Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa                          
 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer  
E31522H4      1,000 m3   Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa          99,63 99,63 
E31B3000      40,000 kg   Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres                1,29 51,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,23 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
 
003.0001      m2   Platina d'acer laminat en calent de 5 mm de gruix                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat  
A0121000      0,500 h    Oficial 1a                                                       25,96 12,98 
A012F000      0,250 h    Oficial 1a manyà                                                 29,34 7,34 
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          21,66 10,83 
B44Z5021      39,500 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        1,25 49,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,53 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 004 ESTRUCTURA                                                        
 
14E22DE7      m2   Mur de bloc de ciment armat acabat vist de color                  
 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de  
 400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN  
 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una re-  
 sistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de  
 blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calca-  
 ri CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb  
 acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de  
E4E2688L      1,000 m2   Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix        44,07 44,07 
E4EZ3000      1,050 kg   Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S                1,22 1,28 
E4EZQ024      0,030 m3   Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment               135,03 4,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
145CC873      m2   Llosa inclinada de formigó armat                                  
 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix i acabat remolinat a mà, amb muntatge i desmuntatge d'enco-  
 frat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó  
D             0,200 m3   Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa                  97,02 19,40 
E4BC3000      20,000 kg   Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres      1,50 30,00 
E4DCAD00      1,000 m2   Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades        47,51 47,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,91 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
 
004.0001      m    Formació de graó de formigó armat vist                            
 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb  
K9VC3000      7,000 kg   Acer en barres corrugades B 500 S                                1,50 10,50 
K9VCAD00      0,300 m2   Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons                 58,15 17,45 
K9VCUF01      0,070 m3   Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E             165,96 11,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,57 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
14E229E7      m2   Mur de bloc de ciment armat color gris pre revestir               
 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,  
 categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació  
 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats  
 amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb  
 ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,  
 col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  
 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèr-  
E4E2681L      1,000 m2   Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix              39,00 39,00 
E4EZ3000      1,050 kg   Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S                1,22 1,28 
E4EZQ024      0,030 m3   Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment               135,03 4,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
E443511D      kg   Bigues metàl·liques tipus IPN-340                                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie  
 IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb  
A0125000      0,018 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 0,47 
A0135000      0,010 h    Ajudant soldador                                                 23,13 0,23 
B44Z5015      1,000 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        1,17 1,17 
C200P000      0,018 h    Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica             3,54 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 005 PAVIMENTS I REVESTIMENTS                                          
 
F9A1201J      m3   Paviment de sauló                                                 
 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          21,66 1,08 
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            1,64 0,08 
B0321000      1,150 m3   Sauló sense garbellar                                            16,63 19,12 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          61,74 2,16 
C13350C0      0,050 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      69,30 3,47 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,02 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS  
 
F921201F      m3   Subbase de tot-ú                                                  
 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          21,66 1,08 
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            1,64 0,08 
B0372000      1,150 m3   Tot-u artificial                                                 15,79 18,16 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          61,74 2,16 
C13350C0      0,030 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      69,30 2,08 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 1,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,67 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
 
K9G117B1      m2   Paviment de formigó armat                                         
 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de 15 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer  
A0122000      0,150 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 4,02 
A0140000      0,220 h    Manobre                                                          21,66 4,77 
B065C36C      0,155 m3   Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica                  89,20 13,83 
B0B34121      1,200 kg   Malla electrosoldada de barres corrugades                        1,26 1,51 
C2003000      0,050 h    Remolinador mecànic                                              4,95 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
 
E9G11EN01     m2   Reparació de grades amb paviment de formigó armat 7cm de gruix    
 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 7 cm de gruix, amb malla electrosoldada i acabat remolinat a mà  
A0122000      0,150 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 4,02 
A0140000      0,130 h    Manobre                                                          21,66 2,82 
B065C76C      0,070 m3   Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica                89,21 6,24 
B0B34121      1,200 kg   Malla electrosoldada de barres corrugades                        1,26 1,51 
C2005000      0,100 h    Regle vibratori                                                  4,56 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,05 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINC CÈNTIMS  
 
E8J6609E      m    Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40   
 Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en "U", de color espe-  
A0122000      0,350 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 9,39 
A0140000      0,175 h    Manobre                                                          21,66 3,79 
B8J3609E      1,020 m    Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets           25,64 26,15 
D0701461      0,005 m3   Morter de ciment pòrtland amb filler calcari                     75,52 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,71 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
F9A1381L      m3   Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació  
 Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari  
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          21,66 3,25 
B0111000      0,070 m3   Aigua                                                            1,64 0,11 
B03D5000      1,150 m3   Terra adequada                                                   6,41 7,37 
B0512401      0,100 t    Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R             105,96 10,60 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          61,74 2,16 
C13350C0      0,065 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      69,30 4,50 
C1502E00      0,035 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,55 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
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005.0001      m2   Regat de paviment amb sulfat de ferro                             
A0122000      0,050 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 1,34 
005.0001.01   0,005 t    sulfat de ferro                                                  175,25 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
 
F96514C5      m    Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada        
 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE  
 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons  
 UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió  
A012N000      0,220 h    Oficial 1a obra pública                                          25,96 5,71 
A0140000      0,450 h    Manobre                                                          21,66 9,75 
B06NN14C      0,044 m3   Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, 68,75 3,03 
B0710250      0,002 t    Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel       36,58 0,07 
B96514C0      1,050 m    Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada       4,41 4,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,19 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
K9S11224      m2   Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla          
 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500  
A012F000      0,600 h    Oficial 1a manyà                                                 29,34 17,60 
A013F000      0,300 h    Ajudant manyà                                                    25,74 7,72 
B0B51220      1,030 m2   Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla         52,90 54,49 
B44Z5026      5,000 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple        2,12 10,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,41 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
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CAPITOL 006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ                           
 
FDG51311      m    Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm   
 Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de  
A0121000      0,010 h    Oficial 1a                                                       25,96 0,26 
A0140000      0,020 h    Manobre                                                          21,66 0,43 
A0150000      0,083 h    Manobre especialista                                             22,40 1,86 
BDGZFN50      1,020 m    Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon  0,15 0,15 
BDGZP900      1,010 ut   Part proporcional de separadors, conectors i obturadors          0,23 0,23 
BG22TH10      1,050 m    Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 90mm          1,64 1,72 
C133A0J0      0,083 h    Picó vibrant amb placa de 30x30cm                                6,33 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so-  
A012N000      0,850 h    Oficial 1a obra pública                                          25,96 22,07 
A0140000      1,350 h    Manobre                                                          21,66 29,24 
B0330020      0,097 t    Grava de pedrera, per a drens                                    17,81 1,73 
BDK21495      1,000 ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 15,70 15,70 
C1503000      0,200 h    Camió grua                                                       46,72 9,34 
B0710150      0,004 t    Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2)                 35,38 0,14 
BDKZ3150      1,000 ut   Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa           21,48 21,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
006.0001      ut   Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat 8m     
 Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat per immersió en calent, gruix de galvanitzat superior a  
 75 micres, suports per 4 projectors, 8 metres d'alçada i 220 mm de diàmetre, elements per ancoratge de projectors  
 a diferents alçades segons especificacions de DF. Amb base pletina de 550 mm de diàmetre, cartelles, junta tòrica  
 mòbil adaptable al terreny i plantilla amb 8 perns d'ancoratge M22x700 (inclosos), portelles a la part inferior, col·lo-  
 cada sobre dau de formigó per columnes d’enllumenat de fins 8 m d'alçada, de 0,9x0,9x0,9 m., excavació, rebli-  
 ment i reposició. Amb formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  
 200 kg/m3 de ciment. La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la profunditat suficient perquè garanteixi  
 que les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant no quedin vistes. Model columna CILÍN-  
A012H000      0,530 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 14,21 
A013H000      0,530 h    Ajudant electricista                                             23,00 12,19 
A0140000      0,250 h    Manobre                                                          21,66 5,42 
B064500C      0,730 m3   Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica                    62,04 45,29 
0006.00011    1,000 ut   Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat       1.027,79 1.027,79 
BHWM1000      1,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a columnes                    40,99 40,99 
C1503000      0,530 h    Camió grua                                                       46,72 24,76 
C1504R00      0,530 h    Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim                     40,78 21,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.192,26 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
 
006.0002      ut   Projector de cos de fosa d'alumini injecta, LED 100W              
 Projector de cos de fosa d'alumini injectat, amb vidre templat de 4 mm, amb compartiments separats per bloc òptic  
 i equip electrònic, amb cargoleria d'acer inoxidable, amb equip electrònic driver regulable de corrent constant, in-  
 corporat dintre de la lluminària, classe II, protector contra sobretensions de 20 kA, regulació compatible amb PWM -  
 0-10V - R ajustable, opcions de reducció de flux i telegestió, amb format de 48 LED, de 100 W (11.422 lúmens),  
 temperatura de color de 3000K, òptima asimètrica (segons estudi lumínic). Recobriment de pintura de pols de po-  
 lièster, resistent a la corrosió, RAL 9022. Fixació amb lira d'acer pintat, lluminària orientable de -90º a 90º d'inclina-  
A012H000      0,483 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 12,95 
A013H000      0,483 h    Ajudant electricista                                             23,00 11,11 
006.00021     1,000 ut   Projector de cos de fosa d'alumini injectat                      267,73 267,73 
C1504R00      0,483 h    Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim                     40,78 19,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,49 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
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FG319334      m    Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5mm2      
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 3x2,5 mm2. Instal·lat a interior de columna. In-  
 clou col·locació i connexions.  
A012H000      0,020 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 0,54 
A013H000      0,020 h    Ajudant electricista                                             23,00 0,46 
BG319330      1,020 m    Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada     1,31 1,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,34 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
FG319554      m    Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm2        
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2. Instal·lat en canalització subterrània.  
A012H000      0,040 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 1,07 
A013H000      0,040 h    Ajudant electricista                                             23,00 0,92 
BG319550      1,020 m    Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada     2,56 2,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
 
FG321174      m    Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color verd-groc. Inclòs terminal de  
A012H000      0,050 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 1,34 
A013H000      0,050 h    Ajudant electricista                                             23,00 1,15 
BG321170      1,020 m    Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada       1,87 1,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
FG321194      m    Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2 de secció. De color verd-groc. Inclòs terminal de  
A012H000      0,065 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 1,74 
A013H000      0,065 h    Ajudant electricista                                             23,00 1,50 
BG321190      1,020 m    Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada       3,68 3,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
 
FG380902      m    Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat      
 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.  
A012H000      0,050 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 1,34 
A013H000      0,100 h    Ajudant electricista                                             23,00 2,30 
BG380900      1,020 m    Conductor de coure nu trenat, unipolar de secció 1x35 mm2        1,32 1,35 
BGW38000      1,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus     0,34 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
006.0003      ut   Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar          
 Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A inclosos per  
A012H000      0,100 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 2,68 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 4,60 
006.00031     1,000 ut   Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar         8,54 8,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,82 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
 
006.0004      ut   Partida alçada per realització de modificacions a quadre general  
 Partida alçada per realització de modificacions a quadre general de distribució, amb adaptació de l'existent, incorpo-  
 rant interruptor automàtic magnetotèrmic IV de 10 A 6 kA i interruptor diferencial IV 40 A 300 mA, senyalització de  
 les proteccions, subministrament i instal·lació de cablejat interior, borns de connexió. Inclou col·locació d'interruptor  
 automàtic/manual amb el nou rellotge astronòmic.  
A012H000      1,200 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 32,18 
A013H000      1,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 27,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,78 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
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FGD1222E      ut   Piqueta de connexió a terra d'acer                                
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de  
 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Instal·lada segons normes, connectada a la xarxa de terres, incloent petit  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 5,36 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 4,60 
BGD12220      1,000 ut   Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure        11,69 11,69 
BGYD1000      1,000 ut   Part proporcional d'elements especials                           4,21 4,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,86 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
 
FG415AJ9      ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de  
 poder de tall  
 segons UNE-EN 60898 , de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN i connectat incloent ponts de  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 5,36 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 4,60 
BG415AJ9      1,000 ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal 57,57 57,57 
BGW41000      1,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,43 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,96 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
FG4243JH      ut   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 40A   
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibili-  
 tat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït se-  
 gons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària.Totalment col—lo-  
 cat i connectat  
A012H000      0,500 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 13,41 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 4,60 
BG4243JH      1,000 ut   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 144,79 144,79 
BGW42000      1,000 ut   Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials   0,39 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,19 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
006.0005      ut   Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A    
 Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A, programació per ciutats, diari/setmanal. 22 espais  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          26,82 5,36 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             23,00 4,60 
006.00051     1,000 ut   Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A   179,05 179,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,01 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS  
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CAPITOL 007 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, AIGUA I REG                           
 
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so-  
A012N000      0,850 h    Oficial 1a obra pública                                          25,96 22,07 
A0140000      1,350 h    Manobre                                                          21,66 29,24 
B0330020      0,097 t    Grava de pedrera, per a drens                                    17,81 1,73 
BDK21495      1,000 ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 15,70 15,70 
C1503000      0,200 h    Camió grua                                                       46,72 9,34 
B0710150      0,004 t    Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2)                 35,38 0,14 
BDKZ3150      1,000 ut   Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa           21,48 21,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
FFB14655      m    Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre       
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR  
 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al  
A012M000      0,110 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 2,95 
A013M000      0,110 h    Ajudant muntador                                                 23,04 2,53 
BFB14600      1,020 m    Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nomi 0,29 0,30 
BFWB1405      0,300 ut   Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm     2,52 0,76 
BFYB1405      1,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 0,02 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,56 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
 
ED7FR111      m    Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament    
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4  
A0122000      0,100 h    Oficial 1a paleta                                                26,82 2,68 
A0127000      0,150 h    Oficial 1a col·locador                                           26,82 4,02 
A0137000      0,150 h    Ajudant col·locador                                              23,04 3,46 
A0140000      0,100 h    Manobre                                                          21,66 2,17 
B0310500      0,155 t    Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                   18,99 2,94 
BD7FR110      1,200 m    Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió    3,52 4,22 
BDW3B700      0,330 ut   Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                   6,70 2,21 
BDY3B700      1,000 ut   Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                 0,10 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
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CAPITOL 008 ENJARDINAMENT                                                     
 
FR3P2212      m3   Terra vegetal de jardineria de categoria mitja                    
 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,  
A013P000      0,200 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 5,05 
BR3P2210      1,155 m3   Terra vegetal de jardineria de categoria mitja                   26,59 30,71 
C1313330      0,085 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,21 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
 
FJS53836      m2   Manta de polipropilè per a reg per degoteig                       
 Manta de polipropilè per a reg per degoteig, de 0.8 m d'amplària, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, se-  
 parats 35 cm, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30  
A012M000      0,034 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 0,91 
A013M000      0,034 h    Ajudant muntador                                                 23,04 0,78 
BFYB2305      5,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge                         0,02 0,10 
BJS53836      1,050 m2   Manta de polipropilè per a reg per degoteig                      13,47 14,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
 
FJSA3241      ut   Programador de reg amb alimentació a 24 V                         
 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim  
 de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements go-  
A012M000      0,800 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 21,46 
BJSA3240      1,000 ut   Programador de reg amb alimentació a 24 V                        144,31 144,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
FJSDR60G      ut   Pericó rectangular de polirpopilè                                 
 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar  
A0121000      0,300 h    Oficial 1a                                                       25,96 7,79 
A0140000      0,300 h    Manobre                                                          21,66 6,50 
B0330020      0,050 t    Grava de pedrera, per a drens                                    17,81 0,89 
BJSDR600      1,000 ut   Pericó rectangular de polirpopilè                                43,43 43,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,61 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
 
FFC13A25      m    Tub de Polipropilè-copolímer PP-R per a reg                       
 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
A012M000      0,070 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 1,88 
A013M000      0,070 h    Ajudant muntador                                                 23,04 1,61 
BFC13A00      1,020 m    Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7   0,74 0,75 
BFWC1320      0,300 ut   Accessori per a tubs de polipropilè a pressió                    0,87 0,26 
BFYC1320      1,000 ut   Part proporcional d'elements de muntatge                         0,06 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
 
E7B11AC0      m2   Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g  
 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir  
A0127000      0,040 h    Oficial 1a col·locador                                           26,82 1,07 
A0137000      0,020 h    Ajudant col·locador                                              23,04 0,46 
B7B11AC0      1,100 m2   Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g 1,47 1,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
 
FR41322C      ut   Subministrament d'Aesculus carnea Briotii                         
 Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm  
BR41322C      1,000 ut   Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm               362,54 362,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  362,54 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
 



QUADRE DE DESCOMPOSATS  
                                                                  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 13  

 
FR412629      ut   Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm  
 Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i  
BR412629      1,000 ut   Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra 163,50 163,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
008.0001      ut   Subministrament de Cupressocyparis leylandii                      
 Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d'altura.  
008.0001.01   1,000 ut   Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d' 244,70 244,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  244,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
008.0002      ut   Subministament de Malus profusion                                 
008.0002.02   1,000 ut   Malus profusion, de 10 a 12 cm de diàmetre de tronc              64,57 64,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,57 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
FR457E28      ut   Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King)          
 Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàme-  
BR457E28      1,000 ut   Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 cm 99,59 99,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,59 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
 
FR43B42B      ut   Subministrament de Koelreuteria paniculata                        
 Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm  
BR43B42B      1,000 ut   Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm               133,95 133,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,95 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
 
FR491455      ut   Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm          
 Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l  
BR491455      1,000 ut   Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l     7,63 7,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
 
FR4GD8C8      ut   Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin                 
 Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l  
BR4GD8C8      1,000 ut   Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm          29,03 29,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,03 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
FR4DA6A7      ut   Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn                 
 Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm, en contenidor de 10 l  
BR4DA6A7      1,000 ut   Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm           20,00 20,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS  
 
FR4J46A1      ut   Subministrament de Teucrium fruticans en contenidor de 10 l       
BR4J46A1      1,000 ut   Teucrium fruticans en contenidor de 10 l                         10,38 10,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
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FR44623E      ut   Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm        
 Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l  
BR44623E      1,000 ut   Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor          354,70 354,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
008.0003      ut   Subministrament de Callistemon viminalis                          
 Subministrament de Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor de 5 litres.  
008.0003.01   1,000 ut   Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor d 15,00 15,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS  
 
FR4BH233      ut   Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm         
 Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
BR4BH233      1,000 ut   Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l     3,88 3,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,88 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
FR437F511     ut   Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha'          
 Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària, en contenidor de 10 l  
BR437F511     1,000 ut   Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària   31,25 31,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,25 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
 
FR4EB2A1      ut   Subministrament de Lantana camara en contenidor de 10 l           
BR4EB2A1      1,000 ut   Lantana camara en contenidor de 10 l                             9,85 9,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,85 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
FR4AQD111     ut   Subministrament de Calluna vulgaris en contenidor de 10 l         
 Subminsitrament de Calluna vulgaris, de 20 a 40 cm d'alçària, en contenidor de 10 l  
BR4AQD111     1,000 ut   Calluna vulgaris en contenidor de 10 l                           11,95 11,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,95 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
 
FR4AY812      ut   Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa                    
 Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l  
BR4AY812      1,000 ut   Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm              3,28 3,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,28 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
 
FR4HWG13      ut   Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm      
 Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
BR4HWG13      1,000 ut   Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,33 2,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
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FR612343      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 18 a 25 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir  
 del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior  
 al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i  
A012P000      0,100 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 2,87 
A012P200      0,200 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 5,35 
A013P000      0,210 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 5,30 
B0111000      0,120 m3   Aigua                                                            1,64 0,20 
BR3P2110      0,180 m3   Terra vegetal de jardineria de categoria alta                    41,99 7,56 
C1313330      0,254 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 13,29 
C1501700      0,210 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 7,10 
C1502E00      0,110 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 4,90 
C1503300      0,132 h    Camió grua de 3 t                                                44,50 5,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,44 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
FR612453      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 25 a 35 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir  
 del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior  
 al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i  
A012P000      0,132 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 3,79 
A012P200      0,264 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 7,06 
A013P000      0,260 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 6,56 
B0111000      0,160 m3   Aigua                                                            1,64 0,26 
BR3P2110      0,240 m3   Terra vegetal de jardineria de categoria alta                    41,99 10,08 
C1313330      0,290 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 15,18 
C1501700      0,240 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 8,11 
C1502E00      0,150 h    Camió cisterna de 8 m3                                           44,59 6,69 
C1503300      0,100 h    Camió grua de 3 t                                                44,50 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,18 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
FR662331      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 3 a 5 l      
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm  
A012P000      0,010 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 0,29 
A012P200      0,010 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 0,27 
A013P000      0,200 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 5,05 
B0111000      0,010 m3   Aigua                                                            1,64 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,63 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
 
FR664661      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 25 a 40 l    
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40  
A012P000      0,020 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 0,57 
A012P200      0,020 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 0,54 
A013P000      0,200 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 5,05 
B0111000      0,029 m3   Aigua                                                            1,64 0,05 
C1313330      0,181 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     52,34 9,47 
C1501700      0,100 h    Camió per a transport de 7 t                                     33,80 3,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,06 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SIS CÈNTIMS  
 
FR662221      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit  en contenidor de 1.5 a 3 l   
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30  
A012P000      0,012 h    Oficial 1a jardiner                                              28,70 0,34 
A012P200      0,022 h    Oficial 2a jardiner                                              26,76 0,59 
A013P000      0,152 h    Ajudant jardiner                                                 25,24 3,84 
B0111000      0,005 m3   Aigua                                                            1,64 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
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CAPITOL 009 MOBILIARI URBÀ                                                    
 
009.0001      kg   Pèrgola metàl·lica de superfície total 15x2.5 m                   
 Pèrgola metàl·lica a base de perfils quadrats i rectangulars soldats, amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,  
 per a pèrgoles formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular  
 i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat, col·locat a l'obra amb sol-  
A0125000      0,045 h    Oficial 1a soldador                                              26,38 1,19 
A0135000      0,023 h    Ajudant soldador                                                 23,13 0,53 
B44Z50B5      1,000 kg   Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta   1,30 1,30 
015.00011     1,000 ut   Part proporcional de cargols i pletines                          0,13 0,13 
C200P000      0,045 h    Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica             3,54 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
 
009.0002      ut   Banc URBATEC MB300                                                
 Banc URBATEC model MB300 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Longitud de 1,50 metres. Possibilitat de model si-  
A0121000      0,530 h    Oficial 1a                                                       25,96 13,76 
A0140000      0,530 h    Manobre                                                          21,66 11,48 
015.0021      1,000 ut   Banc URBATEC model MB300                                         205,00 205,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  230,24 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
 
009.0003      ut   Jardinera-banc PLUS MJ350                                         
 Jardinera-banc PLUS model MJ350, d'acergalvanitzat acabat en oxirón negre, fusta tropical i acer zincat. Possibili-  
 tat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també in-  
A0121000      0,530 h    Oficial 1a                                                       25,96 13,76 
A0140000      0,530 h    Manobre                                                          21,66 11,48 
015.0031      1,000 ut   Jardinera-banc PLUS model MJ350                                  1.195,00 1.195,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.220,24 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
 
009.0004      ut   Paperera URBATEC MP190                                            
 Paperera URBATEC model MP190 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Possibilitat de model similar segons decisió  
A0121000      0,280 h    Oficial 1a                                                       25,96 7,27 
A0140000      0,280 h    Manobre                                                          21,66 6,06 
015.0041      1,000 ut   Paperera URBATEC MP190                                           162,00 162,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
009.0005      ut   Font Quadrada MV045                                               
 Font Quadrada model MV045, amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro; acabat en pintura oxirón negre forja al  
 forn; marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge; aixeta polsador temporitzat( amb regulació de  
 cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions  
A0121000      2,000 h    Oficial 1a                                                       25,96 51,92 
A0140000      2,000 h    Manobre                                                          21,66 43,32 
015.0051      1,000 ut   Font Quadrada MV046                                              169,00 169,00 
BQ3Z1300      1,000 ut   Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge            25,79 25,79 
D060M0B2      0,100      Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8           80,53 8,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,08 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
 
009.0006      ut   Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m                 
 Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m. Ideal per a zones rurals, espais de descans i pícnic, etc. Fus-  
 ta de pi tractada en autoclau (classe IV). Cargols d'acer inoxidable. Possibilitat de model similar segons decisió de  
 la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també inclòs.  
A0121000      0,530 h    Oficial 1a                                                       25,96 13,76 
A0140000      0,530 h    Manobre                                                          21,66 11,48 
015.0061      1,000 ut   Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m                279,00 279,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,24 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
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009.0007      ut   Joc infantil Multifoc Selaya                                      
 Joc infantil Multifoc Selaya.  Conjunt format per dues torres amb sostre, dues rampes d'accés, un pont, una xarxa  
 per enfilar i un tobogan. Pals de fusta de pi nòrdic laminada i tractada en autoclau (classe IV). Panells de color en  
 polietilè d'alta densitat (HDPE), un material molt resistent als impactes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no es  
 estella). 100% reciclable. Tobogan d'acer inoxidable. Certificat segons la normativa europea EN-1176. Possibilitat  
 de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó, també inclòs.  
A012M000      8,000 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 214,56 
A013M000      8,000 h    Ajudant muntador                                                 23,04 184,32 
015.0071      1,000 ut   Joc infantil Multifoc Selaya                                     4.225,00 4.225,00 
D060M0B2      1,200      Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8           80,53 96,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.720,52 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS VINT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
 
009.0008      ut   Piràmide de cordes 4,5 metres                                     
 Piràmide de cordes 4,5 metres. Compleix amb EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008.  
A012M000      8,000 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 214,56 
A013M000      8,000 h    Ajudant muntador                                                 23,04 184,32 
015.0081      1,000 ut   Piràmide de cordes 4,5 metres                                    9.250,00 9.250,00 
D060M0B2      3,200      Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8           80,53 257,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.906,58 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL NOU-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
009.0009      ut   Balancí infantil amb molla i 1 seient                             
 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a  
 fixar amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar. Models PF026, PF020 i PF027, o similars segons decicisó  
A012M000      2,500 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 67,05 
A013M000      2,500 h    Ajudant muntador                                                 23,04 57,60 
015.0091      1,000 ut   Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura                   315,00 315,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  439,65 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
 
009.0010      ut   Porteria de futbol sala, de fusta rústica                         
 Porteria de futbol sala de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. Inclou la reixa de niló. A deci-  
A0121000      2,000 h    Oficial 1a                                                       25,96 51,92 
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 26,82 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 23,04 23,04 
A0140000      2,000 h    Manobre                                                          21,66 43,32 
B064500C      0,250 m3   Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica                    62,04 15,51 
C009.00101    1,000 ut   Porteria de futbol sala de fusta rústica                         405,50 405,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,11 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
 
009.0011      ut   Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica            
 Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. A decidir per la  
A0121000      1,000 h    Oficial 1a                                                       25,96 25,96 
A0140000      1,000 h    Manobre                                                          21,66 21,66 
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              26,82 26,82 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 23,04 23,04 
B064500C      0,730 m3   Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica                    62,04 45,29 
009.00111     1,000 ut   Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica           1.245,00 1.245,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.387,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
4B121AEE      m    Barana d'acer pintada                                             
 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de  
 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb  
KB121AEM      1,000 m    Barana d'acer per a pintar                                       115,00 115,00 
K89BADJ0      1,000 m2   Pintat de barana i reixa d'acer                                  24,13 24,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,13 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
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009.0012      m2   Skate parc segons projecte específic d'empresa especialitzada     
 Skate parc segons disseny actual i projecte específic d'empresa especialitzada. A decidir per la direcció facultaitva  
 i la propietat. Tota l'execució de l'skate parc anirà inclosa (projecte, moviment de terres, fonamentació, estructura, pavi-  
009.00121     1,000 m2   Skate parc segons projecte específic d'empresa especialitzada    145,00 145,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS  
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 CAPITOL 001 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                          
K21Q70110     ut   Arrencada d'element metàl·lic o de fusta ancorat al paviment      
 Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-  
 bre camió o contenidor  
 pal fusta 1 1,00 
 pals antiga reixa zona rampa 2 2,00 
 pals antiga porta zona rampa 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
K21B5012      m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària           
 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual so-  
 bre camió o contenidor  
 zona nova escala 1 4,00 4,00 
 camp de futbol 1 42,00 42,00 
 1 16,85 16,85 
 1 43,20 43,20 
  ______________________________________________________  
 106,05 
K21B3011      m2  Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals                 
 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  
 zona grades 1 43,00 1,00 43,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 
K2148J34      m2  Enderroc d'escala de formigó                                      
 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor  
 escala oest 1 1,50 0,85 1,28 
 grades (nou accés 1) 1 2,00 9,00 18,00 
 grades (nou accés 2) 1 2,00 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 25,28 
K2148251      m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica                                   
 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor  
 escala oest 1 1,50 0,15 2,00 0,45 
  ______________________________________________________  
 0,45 
F2RA72F1      m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus  
 de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, pro-  
 cedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
F2R54237      m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res  
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
F21H1C53      ut   Desmuntatge de llumenera, columna exterior                        
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçà-  
 ria, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcava-  
 dora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni-  
 dor  
 antigues columnes camp de futbol 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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K2148261      m3  Enderroc de mur de bloc de formigó                                
 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor  
 muret bloc nord oest 1 12,50 0,25 1,50 4,69 
 muret bloc nord 1 74,00 0,25 1,00 18,50 
  ______________________________________________________  
 23,19 
K2148D34      m2  Enderroc de llosa massissa de formigó armat                       
 nou accés oest 1 11,00 11,00 
 rases il·luminació 1 5,00 0,40 2,00 
 rases reg 1 5,00 0,40 2,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
F219FFC0      m   Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària                  
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 nou accés oest 1 6,00 6,00 
 rases il·luminació 2 5,00 10,00 
 rases reg 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 
F21R1165      ut   Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària          
 Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa genera-  
 da i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més  
 lluny de 20 km)  
 passera 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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 CAPITOL 002 MOVIMENT DE TERRES                                                
E22113C2      m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora    
 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió  
 àmbit saulò existent 1 1.900,00 1.900,00 
  ______________________________________________________  
 1.900,00 
F2213122      m3  Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal                   
 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa  
 sobre camió  
 enjardinament nord 1 73,00 0,30 21,90 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 18,00 0,30 5,40 
 zones enjardinades centrals 2 8,00 8,00 0,60 76,80 
 1 12,00 12,00 0,60 86,40 
  ______________________________________________________  
 192,30 
F221C472      m3  Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte             
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió  
 zona multiesport 1 16,00 25,00 0,15 60,00 
 zones sauló sòlid 1 8,00 8,00 0,15 9,60 
 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
 1 95,00 0,15 14,25 
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 0,30 43,20 
  ______________________________________________________  
 148,65 
F222142A      m3  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària                 
 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  
 retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió  
 muret escala oest 1 4,05 0,60 0,70 1,70 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 0,70 23,52 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,60 1,60 71,04 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 1,00 18,60 
 1 21,00 0,60 1,00 12,60 
 1 11,00 0,60 1,00 6,60 
 fonament escala oest 1 7,60 0,60 0,70 3,19 
 fonament escala i rampa nord 1 6,50 0,60 0,70 2,73 
 1 13,00 0,60 0,70 5,46 
 1 8,50 0,60 1,00 5,10 
 1 11,00 0,60 0,70 4,62 
 2 3,50 0,60 0,70 2,94 
 fonament rampa nord est 2 12,50 0,60 0,70 10,50 
 1 3,00 0,60 0,70 1,26 
 fonament passera sud 3 2,10 0,60 0,70 2,65 
 fonament pèrgola 8 0,50 0,50 0,60 1,20 
  ______________________________________________________  
 173,71 
F2221754      m   Excavació i reblert de rasa per a pas d'instal·lacions            
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fodndària, reblert i com-  
 pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora  
 il·luminació general 1 35,00 35,00 
 1 25,00 25,00 
 il·luminació pistes 1 40,00 40,00 
 1 25,00 25,00 
 2 25,00 50,00 
 1 20,00 20,00 
 1 25,00 25,00 
 1 45,00 45,00 
 reg 1 100,00 100,00 
 1 100,00 100,00 
 sanejament fonts 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 575,00 
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F2R35037      m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada                    
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  
 1,2 585,00 702,00 
  ______________________________________________________  
 702,00 
F2RA7LP1      m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus  
 de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-  
 dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 1,2 585,00 702,00 
  ______________________________________________________  
 702,00 
G2262111      m3  Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25cm  
 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb  
 compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació  
 sota escala oest 1 5,00 3,00 1,50 22,50 
 sota escala nord 1 6,00 3,00 1,50 27,00 
 sota reampa nord 1 14,00 3,00 1,50 63,00 
  ______________________________________________________  
 112,50 
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 CAPITOL 003 FONAMENTS                                                         
13512H50      m3  Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa                          
 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura  
 AP500 S d'acer en barres corrugades  
 muret escala oest 1 4,05 0,60 0,60 1,46 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 0,60 20,16 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,60 0,60 26,64 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 0,60 11,16 
 1 21,00 0,60 0,60 7,56 
 1 11,00 0,60 0,60 3,96 
 fonament escala oest 1 7,60 0,60 0,60 2,74 
 fonament escala i rampa nord 1 6,50 0,60 0,60 2,34 
 1 13,00 0,60 0,60 4,68 
 1 8,50 0,60 0,60 3,06 
 1 11,00 0,60 0,60 3,96 
 2 3,50 0,60 0,60 2,52 
 fonament rampa nord est 2 12,50 0,60 0,60 9,00 
 1 3,00 0,60 0,60 1,08 
 fonament passera sud 3 2,10 0,60 0,60 2,27 
 1 1,50 0,60 0,60 0,54 
 fonament pèrgola 8 0,50 0,50 0,50 1,00 
  ______________________________________________________  
 104,13 
003.0001      m2  Platina d'acer laminat en calent de 5 mm de gruix                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de  
 gruix, col·locat amb perns ancorats al fonament, a una alçària <= 3 m  
 platines passera 6 0,30 0,60 1,08 
 platines pèrgola 8 0,20 0,20 0,32 
  ______________________________________________________  
 1,40 
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 CAPITOL 004 ESTRUCTURA                                                        
14E22DE7      m2  Mur de bloc de ciment armat acabat vist de color                  
 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,  
 de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons  
 norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació  
 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i bran-  
 cals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una  
 proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pe-  
 dra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corruga-  
 des elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de  
 morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 muret escala oest 1 3,00 2,00 6,00 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 33,60 
 muret sobre grades nord 1 74,00 1,00 74,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 18,60 
 1 21,00 0,60 12,60 
 1 11,00 0,60 6,60 
 escala i rampa nord 1 6,50 1,50 9,75 
 1 13,00 2,50 32,50 
 1 8,50 2,00 17,00 
 1 11,00 1,00 11,00 
 rampa nord est 1 12,50 1,00 12,50 
  ______________________________________________________  
 234,15 
145CC873      m2  Llosa inclinada de formigó armat                                  
 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix i acabat remolinat a mà, amb muntatge i des-  
 muntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una  
 quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en bar-  
 res corrugades amb una quantia de 20 kg/m2  
 escala oest 1 3,50 5,50 19,25 
 escala nord 1 7,00 2,70 18,90 
 rampa nord 1 10,00 3,00 30,00 
 1 12,50 3,00 37,50 
 rampa nord est 1 12,00 2,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 129,65 
004.0001      m   Formació de graó de formigó armat vist                            
 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granu-  
 lat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I  
 escala oest 1 3,30 3,30 
 1 3,60 3,60 
 1 3,90 3,90 
 1 4,20 4,20 
 1 4,50 4,50 
 1 4,85 4,85 
 1 5,15 5,15 
 1 5,55 5,55 
 1 5,90 5,90 
 1 6,30 6,30 
 1 6,70 6,70 
 escala nord 1 1,50 1,50 
 1 1,55 1,55 
 1 1,60 1,60 
 1 1,65 1,65 
 1 1,70 1,70 
 1 1,75 1,75 
 1 1,80 1,80 
 1 1,85 1,85 
 1 1,90 1,90 
 1 2,15 2,15 
 1 2,20 2,20 
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 1 2,25 2,25 
 1 2,30 2,30 
 1 2,35 2,35 
 1 2,40 2,40 
 1 2,45 2,45 
 1 2,50 2,50 
 1 2,55 2,55 
  ______________________________________________________  
 90,40 
14E229E7      m2  Mur de bloc de ciment armat color gris pre revestir               
 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de  
 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrt-  
 land amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la  
 paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de  
 ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari  
 CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i  
 armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a  
 l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense in-  
 cloure cèrcols ni llindes  
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,20 11,20 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,50 37,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,20 6,20 
 1 21,00 0,20 4,20 
 1 11,00 0,20 2,20 
 escala i rampa nord 1 6,50 0,20 1,30 
 1 13,00 1,00 13,00 
 1 8,50 0,20 1,70 
 1 11,00 0,20 2,20 
 rampa nord est 1 12,50 0,20 2,50 
 1 12,50 1,20 15,00 
  ______________________________________________________  
 96,50 
E443511D      kg   Bigues metàl·liques tipus IPN-340                                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació  
 antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols  
 IPN-340 passera 2 10,00 68,10 1.362,00 
  ______________________________________________________  
 1.362,00 
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 CAPITOL 005 PAVIMENTS I REVESTIMENTS                                          
F9A1201J      m3  Paviment de sauló                                                 
 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM  
 zona multiesport 1 16,00 25,00 0,15 60,00 
 aportació general previsió 1 1.900,00 0,05 95,00 
  ______________________________________________________  
 155,00 
F921201F      m3  Subbase de tot-ú                                                  
 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM  
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
  ______________________________________________________  
 21,60 
K9G117B1      m2  Paviment de formigó armat                                         
 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de 15 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, malla electro-  
 soldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de  
 junts de dilatació i retracció  
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
E9G11EN01     m2  Reparació de grades amb paviment de formigó armat 7cm de gruix    
 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 7 cm de gruix, amb malla electrosoldada i acabat remo-  
 linat a mà  
 grades 1 25,00 1,60 40,00 
 1 41,00 1,60 65,60 
 1 20,00 1,60 32,00 
  ______________________________________________________  
 137,60 
E8J6609E      m   Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40   
 Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en "U",  
 de color especial, col·locada amb morter ciment 1:8  
 muret escala oest 1 3,00 3,00 
 muret enjardinament oest 1 56,00 56,00 
 muret sobre grades nord 1 74,00 74,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 31,00 
 1 21,00 21,00 
 1 11,00 11,00 
 escala i rampa nord 1 6,50 6,50 
 1 13,00 13,00 
 1 8,50 8,50 
 1 11,00 11,00 
  ______________________________________________________  
 235,00 
F9A1381L      m3  Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació  
 Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb fi-  
 ller calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM  
 zones sauló sòlid 1 8,00 8,00 0,15 9,60 
 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
 1 95,00 0,15 14,25 
  ______________________________________________________  
 45,45 
005.0001      m2  Regat de paviment amb sulfat de ferro                             
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
F96514C5      m   Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada        
 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons  
 UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S  
 (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2  
 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 requadres interiors 3 32,00 96,00 
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 3 48,00 144,00 
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 275,00 
K9S11224      m2  Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla          
 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de  
 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat  
 passera 1 10,00 1,50 15,00 
 2 1,50 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 19,50 
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 CAPITOL 006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ                           
FDG51311      m   Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm   
 Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,  
 i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,  
 separadors i obturadors  
 il·luminació general 1 37,00 37,00 
 1 27,00 27,00 
 il·luminació pistes 1 42,00 42,00 
 1 27,00 27,00 
 2 27,00 54,00 
 1 22,00 22,00 
 1 27,00 27,00 
 1 47,00 47,00 
  ______________________________________________________  
 283,00 
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
006.0001      ut   Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat 8m     
 Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat per immersió en calent, gruix de galvanit-  
 zat superior a 75 micres, suports per 4 projectors, 8 metres d'alçada i 220 mm de diàmetre, elements  
 per ancoratge de projectors a diferents alçades segons especificacions de DF. Amb base pletina de  
 550 mm de diàmetre, cartelles, junta tòrica mòbil adaptable al terreny i plantilla amb 8 perns d'ancorat-  
 ge M22x700 (inclosos), portelles a la part inferior, col·locada sobre dau de formigó per columnes  
 d’enllumenat de fins 8 m d'alçada, de 0,9x0,9x0,9 m., excavació, rebliment i reposició. Amb formigó  
 HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de  
 ciment. La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la profunditat suficient perquè garanteixi que  
 les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant no quedin vistes. Model colum-  
 na CILÍNDRICA GRAN DIÀMETRE de NOVATILU o equivalent. Totalment instal·lada. Inclou  
 transport, grua i col·locació.  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
006.0002      ut   Projector de cos de fosa d'alumini injecta, LED 100W              
 Projector de cos de fosa d'alumini injectat, amb vidre templat de 4 mm, amb compartiments separats  
 per bloc òptic i equip electrònic, amb cargoleria d'acer inoxidable, amb equip electrònic driver regula-  
 ble de corrent constant, incorporat dintre de la lluminària, classe II, protector contra sobretensions de  
 20 kA, regulació compatible amb PWM - 0-10V - R ajustable, opcions de reducció de flux i teleges-  
 tió, amb format de 48 LED, de 100 W (11.422 lúmens), temperatura de color de 3000K, òptima asi-  
 mètrica (segons estudi lumínic). Recobriment de pintura de pols de polièster, resistent a la corrosió,  
 RAL 9022. Fixació amb lira d'acer pintat, lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació. Dimensions  
 totals 490x390x81 mm. Segons model Projector Milan M de marca Novatilu o equivalent.  
 il·luminació general 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
FG319334      m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5mm2      
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 3x2,5 mm2. Instal·lat a interior  
 de columna. Inclou col·locació i connexions.  
 il·luminació general 255 255,00 
  ______________________________________________________  
 255,00 
FG319554      m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm2        
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2. Instal·lat en canalitza-  
 ció subterrània. Inclou col·locació i connexions.  
 il·luminació general 406 406,00 
  ______________________________________________________  
 406,00 
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FG321174      m   Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color verd-groc. In-  
 clòs terminal de fixació de conductor a suports de lluminària.  
 il·luminació general 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
FG321194      m   Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2 de secció. De color verd-groc. In-  
 clòs terminal de fixació de conductor a columna.  
 il·luminació general 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
FG380902      m   Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat      
 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.  
 il·luminació general 340 340,00 
  ______________________________________________________  
 340,00 
006.0003      ut   Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar          
 Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A  
 inclosos per protecció de lluminària (a fase i neutre).  
 il·luminació general 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
006.0004      ut   Partida alçada per realització de modificacions a quadre general  
 Partida alçada per realització de modificacions a quadre general de distribució, amb adaptació de l'e-  
 xistent, incorporant interruptor automàtic magnetotèrmic IV de 10 A 6 kA i interruptor diferencial IV 40  
 A 300 mA, senyalització de les proteccions, subministrament i instal·lació de cablejat interior, borns  
 de connexió. Inclou col·locació d'interruptor automàtic/manual amb el nou rellotge astronòmic.  
 il·luminació general 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FGD1222E      ut   Piqueta de connexió a terra d'acer                                
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de  
 llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Instal·lada segons normes, connectada a la xar-  
 xa de terres, incloent petit material de connexió.  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
FG415AJ9      ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall  
 segons UNE-EN 60898 , de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN i connectat  
 incloent ponts de conductors.  
 il·luminació general 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
FG4243JH      ut   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 40A   
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar  
 (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador me-  
 cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls  
 DIN de 18 mm d'amplària.Totalment col—locat i connectat  
 elèctricament, incloent ponts de conductors.  
 il·luminació general 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
006.0005      ut   Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A    
 Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A, programació per ciutats, diari/setma-  
 nal. 22 espais de memòria, maniobra ON, OFF, astronòmica. Tipus Astro Nova City de marca Or-  
 bis o equivalent  
 il·luminació general 1 1,00 
 il·luminació pistes 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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 CAPITOL 007 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, AIGUA I REG                           
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
 aigua fonts 2 2,00 
 reg 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
FFB14655      m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre       
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou la connexió a xarxa d'aigua existent.  
 aigua fonts 80 80,00 
 reg 100 100,00 
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 
ED7FR111      m   Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament    
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 sanejament fonts 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 110,00 
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 CAPITOL 008 ENJARDINAMENT                                                     
FR3P2212      m3  Terra vegetal de jardineria de categoria mitja                    
 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals  
 enjardinament nord 1 73,00 0,30 21,90 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 18,00 0,30 5,40 
 enjardinament central 2 8,00 8,00 0,60 76,80 
 1 12,00 12,00 0,60 86,40 
  ______________________________________________________  
 192,30 
FJS53836      m2  Manta de polipropilè per a reg per degoteig                       
 Manta de polipropilè per a reg per degoteig, de 0.8 m d'amplària, amb tubs recoberts amb llana de  
 polipropilè, separats 35 cm, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30  
 cm, soterrada entre 10 i 30 cm  
 enjardinament nord 1 73,00 73,00 
 1 6,00 6,00 
 1 18,00 18,00 
 enjardinament central 2 8,00 8,00 128,00 
 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 369,00 
FJSA3241      ut   Programador de reg amb alimentació a 24 V                         
 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un  
 nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als apa-  
 rells de control, als elements gobernats, programat i comprovat  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FJSDR60G      ut   Pericó rectangular de polirpopilè                                 
 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol  
 per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
FFC13A25      m   Tub de Polipropilè-copolímer PP-R per a reg                       
 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN  
 ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
E7B11AC0      m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g  
 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir  
 enjardinament central 2 8,00 8,00 128,00 
 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 272,00 
FR41322C      ut   Subministrament d'Aesculus carnea Briotii                         
 Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
FR412629      ut   Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm  
 Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
008.0001      ut   Subministrament de Cupressocyparis leylandii                      
 Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d'altura.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
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008.0002      ut   Subministament de Malus profusion                                 
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
FR457E28      ut   Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King)          
 Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de  
 terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FR43B42B      ut   Subministrament de Koelreuteria paniculata                        
 Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
FR491455      ut   Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm          
 Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
FR4GD8C8      ut   Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin                 
 Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
FR4DA6A7      ut   Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn                 
 Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm, en contenidor de 10 l  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
FR4J46A1      ut   Subministrament de Teucrium fruticans en contenidor de 10 l       
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
FR44623E      ut   Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm        
 Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
008.0003      ut   Subministrament de Callistemon viminalis                          
 Subministrament de Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor de 5 litres.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
FR4BH233      ut   Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm         
 Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 
FR437F511     ut   Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha'          
 Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària, en contenidor de  
 10 l  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
FR4EB2A1      ut   Subministrament de Lantana camara en contenidor de 10 l           
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
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FR4AQD111     ut   Subministrament de Calluna vulgaris en contenidor de 10 l         
 Subminsitrament de Calluna vulgaris, de 20 a 40 cm d'alçària, en contenidor de 10 l  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
FR4AY812      ut   Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa                    
 Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
FR4HWG13      ut   Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm      
 Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 360 360,00 
  ______________________________________________________  
 360,00 
FR612343      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 18 a 25 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de  
 l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 21 21,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 
FR612453      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 25 a 35 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de  
 l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FR662331      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 3 a 5 l      
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de  
 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació i primer reg  
 400 400,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 
FR664661      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 25 a 40 l    
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de  
 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de  
 l'excavació i primer reg  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
FR662221      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit  en contenidor de 1.5 a 3 l   
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació i primer reg  
 560 560,00 
  ______________________________________________________  
 560,00 
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 CAPITOL 009 MOBILIARI URBÀ                                                    
009.0001      kg   Pèrgola metàl·lica de superfície total 15x2.5 m                   
 Pèrgola metàl·lica a base de perfils quadrats i rectangulars soldats, amb acer S275JR segons  
 UNE-EN 10025-2, per a pèrgoles formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,  
 LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i  
 dues capes d'acabat, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols sobre paviment de formigó.  
 pilars 140x140x8 8 3,10 31,40 778,72 
 jàsseres 160x80x5 4 2,50 17,38 173,80 
 6 4,85 17,38 505,76 
 biguetes 100x50x5 54 2,35 10,31 1.308,34 
  ______________________________________________________  
 2.766,62 
009.0002      ut   Banc URBATEC MB300                                                
 Banc URBATEC model MB300 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Longitud de 1,50 metres. Possibi-  
 litat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de  
 formigó, també inclòs.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
009.0003      ut   Jardinera-banc PLUS MJ350                                         
 Jardinera-banc PLUS model MJ350, d'acergalvanitzat acabat en oxirón negre, fusta tropical i acer  
 zincat. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o  
 sobre dau de formigó, també inclòs.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
009.0004      ut   Paperera URBATEC MP190                                            
 Paperera URBATEC model MP190 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Possibilitat de model similar  
 segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també inclòs.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
009.0005      ut   Font Quadrada MV045                                               
 Font Quadrada model MV045, amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro; acabat en pintura oxirón  
 negre forja al forn; marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge; aixeta polsador tem-  
 poritzat( amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. Possibilitat de model similar segons  
 decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també inclòs.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
009.0006      ut   Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m                 
 Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m. Ideal per a zones rurals, espais de descans i  
 pícnic, etc. Fusta de pi tractada en autoclau (classe IV). Cargols d'acer inoxidable. Possibilitat de  
 model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó,  
 també inclòs.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
009.0007      ut   Joc infantil Multifoc Selaya                                      
 Joc infantil Multifoc Selaya.  Conjunt format per dues torres amb sostre, dues rampes d'accés, un  
 pont, una xarxa per enfilar i un tobogan. Pals de fusta de pi nòrdic laminada i tractada en autoclau  
 (classe IV). Panells de color en polietilè d'alta densitat (HDPE), un material molt resistent als impac-  
 tes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no es estella). 100% reciclable. Tobogan d'acer inoxidable.  
 Certificat segons la normativa europea EN-1176. Possibilitat de model similar segons decisió de la  
 DF. Ancorat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó, també inclòs.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
009.0008      ut   Piràmide de cordes 4,5 metres                                     
 Piràmide de cordes 4,5 metres. Compleix amb EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008.  
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 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
009.0009      ut   Balancí infantil amb molla i 1 seient                             
 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i  
 accessoris per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar. Models PF026, PF020 i  
 PF027, o similars segons decicisó de la DF.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
009.0010      ut   Porteria de futbol sala, de fusta rústica                         
 Porteria de futbol sala de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. Inclou la reixa  
 de niló. A decidir per la direcció facultativa i la propietat.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
009.0011      ut   Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica            
 Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. A  
 decidir per la direcció facultativa i la propietat.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
4B121AEE      m   Barana d'acer pintada                                             
 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada  
 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2  
 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva  
 escala 1 6,00 6,00 
 rampa 1 12,00 12,00 
 1 6,50 6,50 
 rampa nord est 1 12,00 12,00 
 passera 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 56,50 
009.0012      m2  Skate parc segons projecte específic d'empresa especialitzada     
 Skate parc segons disseny actual i projecte específic d'empresa especialitzada. A decidir per la di-  
 recció facultaitva i la propietat. Tota l'execució de l'skate parc anirà inclosa (projecte, moviment de terres, fona-  
 mentació, estructura, paviments, mobiliari, etc.) per deixar l'equipament totalment acabat.  
 1 600,00 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 
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 CAPITOL 001 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                          
 
K21Q70110     ut   Arrencada d'element metàl·lic o de fusta ancorat al paviment      
 Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-  
 bre camió o contenidor  
 pal fusta 1 1,00 
 pals antiga reixa zona rampa 2 2,00 
 pals antiga porta zona rampa 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 4,33 21,65 
K21B5012      m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària           
 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual so-  
 bre camió o contenidor  
 zona nova escala 1 4,00 4,00 
 camp de futbol 1 42,00 42,00 
 1 16,85 16,85 
 1 43,20 43,20 
  ______________________________________________________  
 106,05 7,15 758,26 
K21B3011      m2  Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals                 
 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  
 zona grades 1 43,00 1,00 43,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 7,15 307,45 
K2148J34      m2  Enderroc d'escala de formigó                                      
 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor  
 escala oest 1 1,50 0,85 1,28 
 grades (nou accés 1) 1 2,00 9,00 18,00 
 grades (nou accés 2) 1 2,00 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 25,28 45,30 1.145,18 
K2148251      m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica                                   
 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor  
 escala oest 1 1,50 0,15 2,00 0,45 
  ______________________________________________________  
 0,45 138,08 62,14 
F2RA72F1      m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus  
 de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, pro-  
 cedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 10,65 426,00 
F2R54237      m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res  
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 6,15 246,00 
F21H1C53      ut   Desmuntatge de llumenera, columna exterior                        
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçà-  
 ria, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcava-  
 dora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni-  
 dor  
 antigues columnes camp de futbol 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 94,13 564,78 
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K2148261      m3  Enderroc de mur de bloc de formigó                                
 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor  
 muret bloc nord oest 1 12,50 0,25 1,50 4,69 
 muret bloc nord 1 74,00 0,25 1,00 18,50 
  ______________________________________________________  
 23,19 78,84 1.828,30 
K2148D34      m2  Enderroc de llosa massissa de formigó armat                       
 nou accés oest 1 11,00 11,00 
 rases il·luminació 1 5,00 0,40 2,00 
 rases reg 1 5,00 0,40 2,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 56,65 849,75 
F219FFC0      m   Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària                  
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 nou accés oest 1 6,00 6,00 
 rases il·luminació 2 5,00 10,00 
 rases reg 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 7,77 202,02 
F21R1165      ut   Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària          
 Tala controlada directa d'arbre o arbust < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa genera-  
 da i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més  
 lluny de 20 km)  
 passera 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 121,74 486,96 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 001 ENDERROCS I DESMUNTATGES .......................................................................  6.898,49 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
                                                                  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 3  

 CAPITOL 002 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
E22113C2      m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora    
 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió  
 àmbit saulò existent 1 1.900,00 1.900,00 
  ______________________________________________________  
 1.900,00 2,20 4.180,00 
F2213122      m3  Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal                   
 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa  
 sobre camió  
 enjardinament nord 1 73,00 0,30 21,90 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 18,00 0,30 5,40 
 zones enjardinades centrals 2 8,00 8,00 0,60 76,80 
 1 12,00 12,00 0,60 86,40 
  ______________________________________________________  
 192,30 3,10 596,13 
F221C472      m3  Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte             
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió  
 zona multiesport 1 16,00 25,00 0,15 60,00 
 zones sauló sòlid 1 8,00 8,00 0,15 9,60 
 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
 1 95,00 0,15 14,25 
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 0,30 43,20 
  ______________________________________________________  
 148,65 3,98 591,63 
F222142A      m3  Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària                 
 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  
 retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió  
 muret escala oest 1 4,05 0,60 0,70 1,70 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 0,70 23,52 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,60 1,60 71,04 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 1,00 18,60 
 1 21,00 0,60 1,00 12,60 
 1 11,00 0,60 1,00 6,60 
 fonament escala oest 1 7,60 0,60 0,70 3,19 
 fonament escala i rampa nord 1 6,50 0,60 0,70 2,73 
 1 13,00 0,60 0,70 5,46 
 1 8,50 0,60 1,00 5,10 
 1 11,00 0,60 0,70 4,62 
 2 3,50 0,60 0,70 2,94 
 fonament rampa nord est 2 12,50 0,60 0,70 10,50 
 1 3,00 0,60 0,70 1,26 
 fonament passera sud 3 2,10 0,60 0,70 2,65 
 fonament pèrgola 8 0,50 0,50 0,60 1,20 
  ______________________________________________________  
 173,71 7,48 1.299,35 
F2221754      m   Excavació i reblert de rasa per a pas d'instal·lacions            
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fodndària, reblert i com-  
 pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora  
 il·luminació general 1 35,00 35,00 
 1 25,00 25,00 
 il·luminació pistes 1 40,00 40,00 
 1 25,00 25,00 
 2 25,00 50,00 
 1 20,00 20,00 
 1 25,00 25,00 
 1 45,00 45,00 
 reg 1 100,00 100,00 
 1 100,00 100,00 
 sanejament fonts 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 575,00 6,54 3.760,50 
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F2R35037      m3  Transport de terres a instal·lació autoritzada                    
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km  
 1,2 585,00 702,00 
  ______________________________________________________  
 702,00 5,17 3.629,34 
F2RA7LP1      m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon        
 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus  
 de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-  
 dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002)  
 1,2 585,00 702,00 
  ______________________________________________________  
 702,00 7,67 5.384,34 
G2262111      m3  Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25cm  
 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb  
 compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació  
 sota escala oest 1 5,00 3,00 1,50 22,50 
 sota escala nord 1 6,00 3,00 1,50 27,00 
 sota reampa nord 1 14,00 3,00 1,50 63,00 
  ______________________________________________________  
 112,50 3,80 427,50 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 002 MOVIMENT DE TERRES.......................................................................................  19.868,79 
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 CAPITOL 003 FONAMENTS                                                         
 
13512H50      m3  Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa                          
 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura  
 AP500 S d'acer en barres corrugades  
 muret escala oest 1 4,05 0,60 0,60 1,46 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 0,60 20,16 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,60 0,60 26,64 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 0,60 11,16 
 1 21,00 0,60 0,60 7,56 
 1 11,00 0,60 0,60 3,96 
 fonament escala oest 1 7,60 0,60 0,60 2,74 
 fonament escala i rampa nord 1 6,50 0,60 0,60 2,34 
 1 13,00 0,60 0,60 4,68 
 1 8,50 0,60 0,60 3,06 
 1 11,00 0,60 0,60 3,96 
 2 3,50 0,60 0,60 2,52 
 fonament rampa nord est 2 12,50 0,60 0,60 9,00 
 1 3,00 0,60 0,60 1,08 
 fonament passera sud 3 2,10 0,60 0,60 2,27 
 1 1,50 0,60 0,60 0,54 
 fonament pèrgola 8 0,50 0,50 0,50 1,00 
  ______________________________________________________  
 104,13 151,23 15.747,58 
003.0001      m2  Platina d'acer laminat en calent de 5 mm de gruix                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de  
 gruix, col·locat amb perns ancorats al fonament, a una alçària <= 3 m  
 platines passera 6 0,30 0,60 1,08 
 platines pèrgola 8 0,20 0,20 0,32 
  ______________________________________________________  
 1,40 80,53 112,74 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 003 FONAMENTS .........................................................................................................  15.860,32 
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 CAPITOL 004 ESTRUCTURA                                                        
14E22DE7      m2  Mur de bloc de ciment armat acabat vist de color                  
 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,  
 de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons  
 norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació  
 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i bran-  
 cals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una  
 proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pe-  
 dra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corruga-  
 des elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de  
 morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 muret escala oest 1 3,00 2,00 6,00 
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,60 33,60 
 muret sobre grades nord 1 74,00 1,00 74,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,60 18,60 
 1 21,00 0,60 12,60 
 1 11,00 0,60 6,60 
 escala i rampa nord 1 6,50 1,50 9,75 
 1 13,00 2,50 32,50 
 1 8,50 2,00 17,00 
 1 11,00 1,00 11,00 
 rampa nord est 1 12,50 1,00 12,50 
  ______________________________________________________  
 234,15 49,40 11.567,01 
145CC873      m2  Llosa inclinada de formigó armat                                  
 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix i acabat remolinat a mà, amb muntatge i des-  
 muntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una  
 quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en bar-  
 res corrugades amb una quantia de 20 kg/m2  
 escala oest 1 3,50 5,50 19,25 
 escala nord 1 7,00 2,70 18,90 
 rampa nord 1 10,00 3,00 30,00 
 1 12,50 3,00 37,50 
 rampa nord est 1 12,00 2,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 129,65 96,91 12.564,38 
004.0001      m   Formació de graó de formigó armat vist                            
 Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granu-  
 lat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I  
 escala oest 1 3,30 3,30 
 1 3,60 3,60 
 1 3,90 3,90 
 1 4,20 4,20 
 1 4,50 4,50 
 1 4,85 4,85 
 1 5,15 5,15 
 1 5,55 5,55 
 1 5,90 5,90 
 1 6,30 6,30 
 1 6,70 6,70 
 escala nord 1 1,50 1,50 
 1 1,55 1,55 
 1 1,60 1,60 
 1 1,65 1,65 
 1 1,70 1,70 
 1 1,75 1,75 
 1 1,80 1,80 
 1 1,85 1,85 
 1 1,90 1,90 
 1 2,15 2,15 
 1 2,20 2,20 
 1 2,25 2,25 
 1 2,30 2,30 
 1 2,35 2,35 
 1 2,40 2,40 
 1 2,45 2,45 
 1 2,50 2,50 
 1 2,55 2,55 
  ______________________________________________________  
 90,40 39,57 3.577,13 
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14E229E7      m2  Mur de bloc de ciment armat color gris pre revestir               
 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de  
 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrt-  
 land amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la  
 paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de  
 ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari  
 CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i  
 armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a  
 l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense in-  
 cloure cèrcols ni llindes  
 muret enjardinament oest 1 56,00 0,20 11,20 
 muret sobre grades nord 1 74,00 0,50 37,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 0,20 6,20 
 1 21,00 0,20 4,20 
 1 11,00 0,20 2,20 
 escala i rampa nord 1 6,50 0,20 1,30 
 1 13,00 1,00 13,00 
 1 8,50 0,20 1,70 
 1 11,00 0,20 2,20 
 rampa nord est 1 12,50 0,20 2,50 
 1 12,50 1,20 15,00 
  ______________________________________________________  
 96,50 44,33 4.277,85 
E443511D      kg   Bigues metàl·liques tipus IPN-340                                 
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació  
 antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols  
 IPN-340 passera 2 10,00 68,10 1.362,00 
  ______________________________________________________  
 1.362,00 1,93 2.628,66 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 004 ESTRUCTURA .......................................................................................................  34.615,03 
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 CAPITOL 005 PAVIMENTS I REVESTIMENTS                                          
 
F9A1201J      m3  Paviment de sauló                                                 
 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM  
 zona multiesport 1 16,00 25,00 0,15 60,00 
 aportació general previsió 1 1.900,00 0,05 95,00 
  ______________________________________________________  
 155,00 27,02 4.188,10 
F921201F      m3  Subbase de tot-ú                                                  
 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM  
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
  ______________________________________________________  
 21,60 24,67 532,87 
K9G117B1      m2  Paviment de formigó armat                                         
 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de 15 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, malla electro-  
 soldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de  
 junts de dilatació i retracció  
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 24,38 3.510,72 
E9G11EN01     m2  Reparació de grades amb paviment de formigó armat 7cm de gruix    
 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 7 cm de gruix, amb malla electrosoldada i acabat remo-  
 linat a mà  
 grades 1 25,00 1,60 40,00 
 1 41,00 1,60 65,60 
 1 20,00 1,60 32,00 
  ______________________________________________________  
 137,60 15,05 2.070,88 
E8J6609E      m   Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40   
 Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en "U",  
 de color especial, col·locada amb morter ciment 1:8  
 muret escala oest 1 3,00 3,00 
 muret enjardinament oest 1 56,00 56,00 
 muret sobre grades nord 1 74,00 74,00 
 muret enjardinament nord 1 31,00 31,00 
 1 21,00 21,00 
 1 11,00 11,00 
 escala i rampa nord 1 6,50 6,50 
 1 13,00 13,00 
 1 8,50 8,50 
 1 11,00 11,00 
  ______________________________________________________  
 235,00 39,71 9.331,85 
F9A1381L      m3  Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació  
 Paviment de sauló sòlid de color, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb fi-  
 ller calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM  
 zones sauló sòlid 1 8,00 8,00 0,15 9,60 
 1 12,00 12,00 0,15 21,60 
 1 95,00 0,15 14,25 
  ______________________________________________________  
 45,45 29,55 1.343,05 
005.0001      m2  Regat de paviment amb sulfat de ferro                             
 zona paviment formigó color 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 2,22 319,68 
F96514C5      m   Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada        
 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons  
 UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S  
 (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2  
 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 requadres interiors 3 32,00 96,00 
 3 48,00 144,00 
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 275,00 23,19 6.377,25 
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K9S11224      m2  Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla          
 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de  
 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat  
 passera 1 10,00 1,50 15,00 
 2 1,50 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 19,50 90,41 1.763,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 005 PAVIMENTS I REVESTIMENTS ............................................................................  29.437,40 
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 CAPITOL 006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ                           
 
FDG51311      m   Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm   
 Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,  
 i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,  
 separadors i obturadors  
 il·luminació general 1 37,00 37,00 
 1 27,00 27,00 
 il·luminació pistes 1 42,00 42,00 
 1 27,00 27,00 
 2 27,00 54,00 
 1 22,00 22,00 
 1 27,00 27,00 
 1 47,00 47,00 
  ______________________________________________________  
 283,00 5,18 1.465,94 
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 99,70 498,50 
006.0001      ut   Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat 8m     
 Columna cilíndrica multifocus de planxa d'acer galvanitzat per immersió en calent, gruix de galvanit-  
 zat superior a 75 micres, suports per 4 projectors, 8 metres d'alçada i 220 mm de diàmetre, elements  
 per ancoratge de projectors a diferents alçades segons especificacions de DF. Amb base pletina de  
 550 mm de diàmetre, cartelles, junta tòrica mòbil adaptable al terreny i plantilla amb 8 perns d'ancorat-  
 ge M22x700 (inclosos), portelles a la part inferior, col·locada sobre dau de formigó per columnes  
 d’enllumenat de fins 8 m d'alçada, de 0,9x0,9x0,9 m., excavació, rebliment i reposició. Amb formigó  
 HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de  
 ciment. La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la profunditat suficient perquè garanteixi que  
 les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant no quedin vistes. Model colum-  
 na CILÍNDRICA GRAN DIÀMETRE de NOVATILU o equivalent. Totalment instal·lada. Inclou  
 transport, grua i col·locació.  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1.192,26 5.961,30 
006.0002      ut   Projector de cos de fosa d'alumini injecta, LED 100W              
 Projector de cos de fosa d'alumini injectat, amb vidre templat de 4 mm, amb compartiments separats  
 per bloc òptic i equip electrònic, amb cargoleria d'acer inoxidable, amb equip electrònic driver regula-  
 ble de corrent constant, incorporat dintre de la lluminària, classe II, protector contra sobretensions de  
 20 kA, regulació compatible amb PWM - 0-10V - R ajustable, opcions de reducció de flux i teleges-  
 tió, amb format de 48 LED, de 100 W (11.422 lúmens), temperatura de color de 3000K, òptima asi-  
 mètrica (segons estudi lumínic). Recobriment de pintura de pols de polièster, resistent a la corrosió,  
 RAL 9022. Fixació amb lira d'acer pintat, lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació. Dimensions  
 totals 490x390x81 mm. Segons model Projector Milan M de marca Novatilu o equivalent.  
 il·luminació general 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 311,49 6.229,80 
FG319334      m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5mm2      
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 3x2,5 mm2. Instal·lat a interior  
 de columna. Inclou col·locació i connexions.  
 il·luminació general 255 255,00 
  ______________________________________________________  
 255,00 2,34 596,70 
FG319554      m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm2        
 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2. Instal·lat en canalitza-  
 ció subterrània. Inclou col·locació i connexions.  
 il·luminació general 406 406,00 
  ______________________________________________________  
 406,00 4,60 1.867,60 
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FG321174      m   Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color verd-groc. In-  
 clòs terminal de fixació de conductor a suports de lluminària.  
 il·luminació general 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 4,40 79,20 
FG321194      m   Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2     
 Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2 de secció. De color verd-groc. In-  
 clòs terminal de fixació de conductor a columna.  
 il·luminació general 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 6,99 83,88 
FG380902      m   Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat      
 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.  
 il·luminació general 340 340,00 
  ______________________________________________________  
 340,00 5,33 1.812,20 
006.0003      ut   Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar          
 Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A  
 inclosos per protecció de lluminària (a fase i neutre).  
 il·luminació general 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 15,82 316,40 
006.0004      ut   Partida alçada per realització de modificacions a quadre general  
 Partida alçada per realització de modificacions a quadre general de distribució, amb adaptació de l'e-  
 xistent, incorporant interruptor automàtic magnetotèrmic IV de 10 A 6 kA i interruptor diferencial IV 40  
 A 300 mA, senyalització de les proteccions, subministrament i instal·lació de cablejat interior, borns  
 de connexió. Inclou col·locació d'interruptor automàtic/manual amb el nou rellotge astronòmic.  
 il·luminació general 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 59,78 59,78 
FGD1222E      ut   Piqueta de connexió a terra d'acer                                
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de  
 llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Instal·lada segons normes, connectada a la xar-  
 xa de terres, incloent petit material de connexió.  
 il·luminació general 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 25,86 129,30 
FG415AJ9      ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall  
 segons UNE-EN 60898 , de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN i connectat  
 incloent ponts de conductors.  
 il·luminació general 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 67,96 203,88 
FG4243JH      ut   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 40A   
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar  
 (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador me-  
 cànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls  
 DIN de 18 mm d'amplària.Totalment col—locat i connectat  
 elèctricament, incloent ponts de conductors.  
 il·luminació general 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 163,19 489,57 
006.0005      ut   Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A    
 Rellotge horari astronòmic de dos circuits commutats 16 (10) A, programació per ciutats, diari/setma-  
 nal. 22 espais de memòria, maniobra ON, OFF, astronòmica. Tipus Astro Nova City de marca Or-  
 bis o equivalent  
 il·luminació general 1 1,00 
 il·luminació pistes 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 2,00 189,01 378,02 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ .................................................  20.172,07 
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 CAPITOL 007 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, AIGUA I REG                           
 
FDK262B8      ut   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45  
 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
 aigua fonts 2 2,00 
 reg 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 99,70 398,80 
FFB14655      m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre       
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou la connexió a xarxa d'aigua existent.  
 aigua fonts 80 80,00 
 reg 100 100,00 
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 6,56 1.836,80 
ED7FR111      m   Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament    
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 sanejament fonts 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 110,00 21,80 2.398,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 007 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, AIGUA I REG ..............................................  4.633,60 
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 CAPITOL 008 ENJARDINAMENT                                                     
 
FR3P2212      m3  Terra vegetal de jardineria de categoria mitja                    
 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals  
 enjardinament nord 1 73,00 0,30 21,90 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 18,00 0,30 5,40 
 enjardinament central 2 8,00 8,00 0,60 76,80 
 1 12,00 12,00 0,60 86,40 
  ______________________________________________________  
 192,30 40,21 7.732,38 
FJS53836      m2  Manta de polipropilè per a reg per degoteig                       
 Manta de polipropilè per a reg per degoteig, de 0.8 m d'amplària, amb tubs recoberts amb llana de  
 polipropilè, separats 35 cm, de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30  
 cm, soterrada entre 10 i 30 cm  
 enjardinament nord 1 73,00 73,00 
 1 6,00 6,00 
 1 18,00 18,00 
 enjardinament central 2 8,00 8,00 128,00 
 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 369,00 15,93 5.878,17 
FJSA3241      ut   Programador de reg amb alimentació a 24 V                         
 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un  
 nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als apa-  
 rells de control, als elements gobernats, programat i comprovat  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 165,77 165,77 
FJSDR60G      ut   Pericó rectangular de polirpopilè                                 
 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol  
 per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 58,61 175,83 
FFC13A25      m   Tub de Polipropilè-copolímer PP-R per a reg                       
 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN  
 ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 4,56 684,00 
E7B11AC0      m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g  
 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir  
 enjardinament central 2 8,00 8,00 128,00 
 1 12,00 12,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 272,00 3,15 856,80 
FR41322C      ut   Subministrament d'Aesculus carnea Briotii                         
 Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 362,54 1.812,70 
FR412629      ut   Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm  
 Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 163,50 490,50 
008.0001      ut   Subministrament de Cupressocyparis leylandii                      
 Subministrament de Cupressocyparis leylandii, de 400 a 450 cm d'altura.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 244,70 734,10 
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008.0002      ut   Subministament de Malus profusion                                 
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 64,57 387,42 
FR457E28      ut   Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King)          
 Subministrament de Sophora microphylla Hilsop (Sun King) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de  
 terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 99,59 99,59 
FR43B42B      ut   Subministrament de Koelreuteria paniculata                        
 Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre  
 mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 133,95 401,85 
FR491455      ut   Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm          
 Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 7,63 457,80 
FR4GD8C8      ut   Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin                 
 Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 29,03 870,90 
FR4DA6A7      ut   Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn                 
 Subministrament de Forsythia intermedia Courtalyn d'alçària de 60 a 70 cm, en contenidor de 10 l  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 20,00 600,00 
FR4J46A1      ut   Subministrament de Teucrium fruticans en contenidor de 10 l       
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 10,38 415,20 
FR44623E      ut   Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm        
 Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 354,70 354,70 
008.0003      ut   Subministrament de Callistemon viminalis                          
 Subministrament de Callistemon viminalis, de 30 a 40 cm d'alçària i en contenidor de 5 litres.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 15,00 900,00 
FR4BH233      ut   Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm         
 Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 3,88 465,60 
FR437F511     ut   Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha'          
 Subministrament de Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha', de 40 a 60 cm d'alçària, en contenidor de  
 10 l  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 31,25 1.250,00 
FR4EB2A1      ut   Subministrament de Lantana camara en contenidor de 10 l           
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 9,85 591,00 
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FR4AQD111     ut   Subministrament de Calluna vulgaris en contenidor de 10 l         
 Subminsitrament de Calluna vulgaris, de 20 a 40 cm d'alçària, en contenidor de 10 l  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 11,95 717,00 
FR4AY812      ut   Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa                    
 Subministrament de Carex muricata ssp. divulsa d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 3,28 656,00 
FR4HWG13      ut   Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm      
 Subministrament de Stipa tenacissima d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l  
 360 360,00 
  ______________________________________________________  
 360,00 2,33 838,80 
FR612343      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 18 a 25 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de  
 l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 21 21,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 52,44 1.101,24 
FR612453      ut   Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, 25 a 35 cm        
 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m  
 d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans  
 mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de  
 l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 62,18 62,18 
FR662331      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 3 a 5 l      
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de  
 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació i primer reg  
 400 400,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 5,63 2.252,00 
FR664661      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit en contenidor de 25 a 40 l    
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de  
 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de  
 l'excavació i primer reg  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 19,06 1.906,00 
FR662221      ut   Plantació d'arbust o arbre de petit  en contenidor de 1.5 a 3 l   
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de  
 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex-  
 cavació i primer reg  
 560 560,00 
  ______________________________________________________  
 560,00 4,78 2.676,80 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 008 ENJARDINAMENT ................................................................................................  35.534,33 
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 CAPITOL 009 MOBILIARI URBÀ                                                    
 
009.0001      kg   Pèrgola metàl·lica de superfície total 15x2.5 m                   
 Pèrgola metàl·lica a base de perfils quadrats i rectangulars soldats, amb acer S275JR segons  
 UNE-EN 10025-2, per a pèrgoles formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,  
 LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i  
 dues capes d'acabat, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols sobre paviment de formigó.  
 pilars 140x140x8 8 3,10 31,40 778,72 
 jàsseres 160x80x5 4 2,50 17,38 173,80 
 6 4,85 17,38 505,76 
 biguetes 100x50x5 54 2,35 10,31 1.308,34 
  ______________________________________________________  
 2.766,62 3,31 9.157,51 
009.0002      ut   Banc URBATEC MB300                                                
 Banc URBATEC model MB300 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Longitud de 1,50 metres. Possibi-  
 litat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de  
 formigó, també inclòs.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 230,24 2.532,64 
009.0003      ut   Jardinera-banc PLUS MJ350                                         
 Jardinera-banc PLUS model MJ350, d'acergalvanitzat acabat en oxirón negre, fusta tropical i acer  
 zincat. Possibilitat de model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o  
 sobre dau de formigó, també inclòs.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 1.220,24 3.660,72 
009.0004      ut   Paperera URBATEC MP190                                            
 Paperera URBATEC model MP190 d'alumini, acer i fusta tecnològica. Possibilitat de model similar  
 segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també inclòs.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 175,33 350,66 
009.0005      ut   Font Quadrada MV045                                               
 Font Quadrada model MV045, amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro; acabat en pintura oxirón  
 negre forja al forn; marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge; aixeta polsador tem-  
 poritzat( amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. Possibilitat de model similar segons  
 decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó, també inclòs.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 298,08 596,16 
009.0006      ut   Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m                 
 Taula Picnic adaptada per cadira de rodes de 2,4m. Ideal per a zones rurals, espais de descans i  
 pícnic, etc. Fusta de pi tractada en autoclau (classe IV). Cargols d'acer inoxidable. Possibilitat de  
 model similar segons decisió de la DF. Ancorat amb fixacions mecàniques o sobre dau de formigó,  
 també inclòs.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 304,24 912,72 
009.0007      ut   Joc infantil Multifoc Selaya                                      
 Joc infantil Multifoc Selaya.  Conjunt format per dues torres amb sostre, dues rampes d'accés, un  
 pont, una xarxa per enfilar i un tobogan. Pals de fusta de pi nòrdic laminada i tractada en autoclau  
 (classe IV). Panells de color en polietilè d'alta densitat (HDPE), un material molt resistent als impac-  
 tes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no es estella). 100% reciclable. Tobogan d'acer inoxidable.  
 Certificat segons la normativa europea EN-1176. Possibilitat de model similar segons decisió de la  
 DF. Ancorat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó, també inclòs.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.720,52 4.720,52 
009.0008      ut   Piràmide de cordes 4,5 metres                                     
 Piràmide de cordes 4,5 metres. Compleix amb EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 9.906,58 9.906,58 
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009.0009      ut   Balancí infantil amb molla i 1 seient                             
 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i  
 accessoris per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar. Models PF026, PF020 i  
 PF027, o similars segons decicisó de la DF.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 439,65 1.318,95 
009.0010      ut   Porteria de futbol sala, de fusta rústica                         
 Porteria de futbol sala de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. Inclou la reixa  
 de niló. A decidir per la direcció facultativa i la propietat.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 566,11 1.132,22 
009.0011      ut   Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica            
 Cistella de basquetbol antivandàlica, de fusta rústica, tractada per a exterior, ancorada al paviment. A  
 decidir per la direcció facultativa i la propietat.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.387,77 1.387,77 
4B121AEE      m   Barana d'acer pintada                                             
 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada  
 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2  
 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva  
 escala 1 6,00 6,00 
 rampa 1 12,00 12,00 
 1 6,50 6,50 
 rampa nord est 1 12,00 12,00 
 passera 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 56,50 139,13 7.860,85 
009.0012      m2  Skate parc segons projecte específic d'empresa especialitzada     
 Skate parc segons disseny actual i projecte específic d'empresa especialitzada. A decidir per la di-  
 recció facultaitva i la propietat. Tota l'execució de l'skate parc anirà inclosa (projecte, moviment de terres, fona-  
 mentació, estructura, paviments, mobiliari, etc.) per deixar l'equipament totalment acabat.  
 1 600,00 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 145,00 87.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 009 MOBILIARI URBÀ .................................................................................................  130.537,30 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  297.557,33 
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001 ENDERROCS I DESMUNTATGES ................................................................................................................  6.898,49 2,32 
 
002 MOVIMENT DE TERRES ...............................................................................................................................  19.868,79 6,68 
 
003 FONAMENTS .................................................................................................................................................  15.860,32 5,33 
 
004 ESTRUCTURA ...............................................................................................................................................  34.615,03 11,63 
 
005 PAVIMENTS I REVESTIMENTS ....................................................................................................................  29.437,40 9,89 
 
006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'IL·LUMINACIÓ ...........................................................................................  20.172,07 6,78 
 
007 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT, AIGUA I REG ........................................................................................  4.633,60 1,56 
 
008 ENJARDINAMENT .........................................................................................................................................  35.534,33 11,94 
 
009 MOBILIARI URBÀ ...........................................................................................................................................  130.537,30 43,87 
  _________________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 297.557,33 
  
 13,00 % Despeses Generals ..................  38.682,45 
 6,00 % Benefici industrial ......................  17.853,44 
  __________________________________  
 SUMA DE D.G. y B.I. 56.535,89 
 
 SEGURETAT I SALUT ......................................................................................  450,00 
  __________________________________  
 SUMA 450,00 
  ____________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (abans d’IVA) 354.543,22 
 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  74.454,08 
  ____________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 428.997,30 
  ____________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 428.997,30 
 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-SET  EUROS  amb TRENTA CÈNTIMS 
 
 HONORARIS D´ARQUITECTE  
  
 Projecte 3,92 % s/ P.E.M. ................................................................  11.664,25 
 I.V.A. 21,00 % s/ projecte ..............................................................  2.449,49 
  __________________________________  
 TOTAL HONORARIS PROJECTE 14.113,74 
 
  
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL AMB PROJECTE INCLÒS 443.111,04 
 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES MIL CENT ONZE EUROS  amb QUATRE CÈNTIMS  

 El promotor                                                 La direcció facultativa                                 
                                                                                                                                   





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CENTRAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 





 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CENTRAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 

 

El Pressupost d'Execució Material ( PEM ) és de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-SET euros amb TRENTA-TRES cèntims d’ euro ( 297.557,33 € ). 

 

El Pressupost d'Execució per Contracta ( PEC abans d’IVA ) és de TRES-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES euros amb VINT-I-DOS 

cèntims d’euro  ( 354.543,22 € ). 

 

El Pressupost d'Execució per Contracta ( PEC IVA inclòs ) és de QUATRE-CENTS VINT-I-
VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-SET euros amb TRENTA cèntims d’euro ( 428.997,30 € 
). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vilobí del Penedès, setembre del 2021 
 

 
 

 
 
 

MIQUEL RAJA BORRÀS 
Arquitecte redactor 
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1. Introducció i objectius 
El present apartat té per objectiu principal desenvolupar l’estudi de gestió de residus per tal 
de racionalitzar i optimitzar el tractament i la valorització amb criteris ambientals dels residus 
que es generaran en la construcció de les obres d’urbanització de l’àmbit del PAU 03 
Mirador del municipi de Sant Martí de Tous, a la comarca de l’Anoia. 
 
L’estudi de gestió de residus es redacta a partir de les prescripcions de la normativa vigent, 
bàsicament el Real Decret 105/2008 i el Decret 89/2010 reguladors de la producció i gestió 
de residus de la construcció i enderrocs, i el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual 
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
A partir d’aquest estudi, el constructor haurà de redactar el Pla de gestió de residus que 
haurà de ser aprovat pel promotor i la direcció de l’obra. 
 
2. Definició de conceptes. 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, compleix amb 
la definició de “residu” inclosa a l’article 3.1a) del Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i es genera en una obra de 
construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total, el contingut de contaminants del residu i 
l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc 
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 
Productor de residus de construcció i demolició: 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de 
residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
 
3. Tipologia de residus generats 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
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gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 
classificació. 
 
3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
- Terres 
- Roca 
- Formigó (paviments, murs, ...) 
- Mescles bituminoses 
- Cablejat elèctric 
- Restes vegetals 
- Metalls 
- Maons 
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 



 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CENTRAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER. 
RESTES VEGETALS: 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 
- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER. 
Durant les obres es poden generar residus: 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 
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dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 
 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER). L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat 
en funció dels m² d’urbanització existents i els amidaments de projecte. 
 
RESIDUS D’ENDERROCS VOLUM (m³) 
 
PLÀSTIC           0,00 
FUSTA            0,00 
RUNA          20,00 
FERRALLA           0,00 
PAPER I CARTRÓ          0,00 
RESTES VEGETALS          0,00 
RESIDUS ESPECIALS          0,00 
 
5. Volum de residus generats en obra 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat en funció dels m² 
d’urbanització existents i els amidaments de projecte. 
 
RESIDUS D’ENDERROCS VOLUM (m³) 
 
PLÀSTIC        1,00 
FUSTA         1,00 
RUNA       10,00 
FERRALLA        1,00 
PAPER I CARTRÓ       1,00 
RESTES VEGETALS       0,00 
RESIDUS ESPECIALS       0,00 
 
6. Vies de gestió de residus 
 
6.1 Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 
sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
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• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
• REAL DECRETO 89/2010, de 29 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 
6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa 
possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 
disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 
de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

- Asfalt. 
- Formigó. 
- Terres, roca. 
- Material vegetal. 
- Cablejat. 
- Metalls. 
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- Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
- Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
6.3 Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
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• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 
 
6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat 
per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès 
corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 
és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 
generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 
aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs 
de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
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En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus. 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
La data d’envasament. 
La naturalesa dels riscs que presenten els residus. 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 
 
6.3.2 Gestors de residus 
 
 
Dades Titular       Dades Instal·lació 
 
UTE GESTORA DE RUNES DE LA    Codi de Gestor:    E-657.99 
CONSTRUCCIÓ, S.A. – HORPEN, S.L.   Tipus de Residu:  Runes 
         
Carrer Nàpols, 222-224, Bx     Adreça física:       Pedrera  
08013 Barcelona              08734 Olèrdola 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
 
L’objectiu del present projecte és l’ urbanització de la part del Parc Central de Vilobí del Penedès que no 
es troba ocupat per l’aparcament existent a l’actualitat. 
Aquesta urbanització pretén tornar a habilitar l’àmbit per permetre l’activitat esportiva i lúdica dels habitants 
del municipi. 
 
 
Emplaçament: 
 
Avinguda Generalitat – Carrer Torrent 
“Parc Central” 
08735 Vilobí del Penedès 
(Alt Penedès) 
 
Superfícies de l’actuació: 
 

ACTUACIÓ  

Urbanització del Parc Central de Vilobí del Penedès 3.908 m² 

 
 
Promotor: 
 
AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
P-0830500-E 
Plaça de la Vila, s/n 
08735 Vilobí del Penedès (Alt Penedès) 
Tel. 93 897 89 80 
 
Arquitecte/s autor/s del document tècnic: 
 
Miquel Raja Borràs  
Col·legiat núm. 25896/2 
46586310-V 
Carrer Tarragona, 2 
08700 Igualada 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 
Miquel Raja Borràs  
Col·legiat núm. 25896/2 
46586310-V 
Carrer Tarragona, 2 
08700 Igualada 
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DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
 
El terreny  presenta desnivells en la seva superfície que no han de suposar un inconvenient per a la 
realització de les actuacions previstes. 
 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
 
El terreny existent és a base d’argiles compactes. Les seves característiques no han de suposar un 
inconvenient per a la realització de les actuacions previstes. 
 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 
Durant l’execució de les obres es tancarà l’accés a l’àmbit i el seu entorn immediat. 
 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
 
No s’afecten de manera significativa les instal·lacions de serveis públics.  
 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
 
Les actuacions projectades es realitzen dins d’un àmbit ben delimitat i no afectarà a la circulació dels 
vials de l’entorn immediat. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb 
el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

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

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

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

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

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
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• Donar les degudes instruccions als treballadors 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

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

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

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

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

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

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  

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

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

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
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• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que 
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

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

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

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

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

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

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 
Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

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

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

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

 
Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

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

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

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

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

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

 
Revestiments, paviments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  
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• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

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

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 
Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

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

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
(Annex II del RD 1627/1997)) 
 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  

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

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

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

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

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

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
 
 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

 
Mesures de protecció col·lectiva 

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

• Senyalització de les zones de perill  

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

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  
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• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

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

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

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

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

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

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

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

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

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

• Instal·lació de serveis sanitaris  
 
Mesures de protecció individual 

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

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als 
equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

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

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  
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Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

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

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

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

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 
 
6. PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats.  
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7.  NORMATIVA APLICABLE 
 

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

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     

(DOCE: 26/08/92) 

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

 

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

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

 (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero     (BOE: 31/01/97) i 
les seves modificacions 

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

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

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

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril                  

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

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

 

RD 486/1997, 14 de abril                

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

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

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

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

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

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

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

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

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

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 

   

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

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

 

 

. de 20 de mayo de 1952   (BOE: 15/06/52) i 
les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

 

. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

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

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

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987           

(BOE: 18/09/87) 

 
 

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

 

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

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

O. de 12 de gener de 1998         

(DOGC: 27/01/98) 

  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:           

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6            

modificació: BOE: 28/10/75  

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

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  

modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  

modificació: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9    

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  

modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 

 

 

 

Vilobí del Penedès, setembre del 2021 
 

 
 

 
 
 

MIQUEL RAJA BORRÀS 
Arquitecte redactor 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
 
GENERAL 
 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

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

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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VIALITAT 
 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

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

de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

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

ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

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

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

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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HIDRANTS D’INCENDI 
 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i 
pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

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

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006. 

 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
GENERAL 

 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
ALTA TENSIÓ 
 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 
09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
BAIXA TENSIÓ 
 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

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

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

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

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

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

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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  PLEC DE CONDICIONS 

1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Definició 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt d’instruccions per al 
desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats 
d'obra. 
 
1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A 
tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a 
les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de 
l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Condicions Tècniques Particulars del projecte. 
 
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa esmentada a l’apartat 2.31. 
 
 
2. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
2.1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions 
Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per  documents contractuals aquells que  resten  incorporats al  contracte i  que  són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els   
pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren.    
 
Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha 
d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte;  per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport 
característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc., llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
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El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que  s’ha escrit 
en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Condicions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides 
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 
Per a la construcció de l’skate parc previst caldrà la redacció d’un projecte previ per part d’un 
empresa especialitzada en aquest tipus d’instal·lacions, inclòs dins el pressupost previst en el 
present projecte. 
 
2.2. Responsabilitat del contractista 
 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte 
i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica 
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 
 
2.3. Obligacions del contractista 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de 
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El  
tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin 
els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 
 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria 
del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 
estableix l’article 210 de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 
 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu 
de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 
 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 
 

h) La direcció d’obra, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici 
d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra. 
 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules  7, 
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8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació  i  la  direcció,  per  al  normal  
compliment  de  llurs  funcions.  Així  mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un 
local apropiat com a oficina. 

 
2.4. Compliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així  mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la 
Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i 
Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o 
indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 
2.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 287 de la LCSP i la clàusula 12 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, 
per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que 
es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds  
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 
essent a  compte del  contractista els  treballs necessaris per  a  tal objectiu. 
 
2.6. Despeses a càrrec del contractista 
 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 
− Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
 

− Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 
 

− Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 

− Despeses de  muntatge, conservació i  retirada d’instal·lacions per  al  subministrament l’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 
 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats. 
 

− Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
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− El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, 
del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat del col·legi 
professional corresponent. 
 

− Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a 
compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del pressupost 
de licitació. 
 

− Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

 
2.7. Direcció de les obres 
 
L’Administració,  a  través  de  la  direcció  de  l’obra,  efectuarà  la  inspecció,  comprovació  i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
2.8. Condicions generals d’execució de les obres 
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades  o  que  
a  judici del  director d’obra o  del  contractista requereixin el  dit reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i  a 
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 
2.9. Modificacions d’obra 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 233 de la 
LCSP. 
 
2.10. Control d’unitats d’obra 
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel 
director de l’execució de l’obra. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, 
serà abonada per la Propietat de l’obra. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de  
la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 

programa esmentat més amunt. 
 

2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
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4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al 
marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 
2.11. Mesures d’ordre i seguretat 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
És obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i 
salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 475.000 euros, el cost de la seguretat i salut es 
considerarà inclòs als preus unitaris. 
 
2.12. Conservació del medi ambient 
 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació  existent 
en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol  
altres  difícilment  identificables  en  aquest  moment,  produeixi  al  medi  ambient, havent de canviar 
els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o 
dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
2.13. Obra defectuosa 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta  
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
2.14. Replanteig de les obres 
 
El  contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin  necessaris  per  a  la correcta  
execució  de  les  obres, els  quals  han  de  ser  aprovats  per  la  direcció de  l’obra. També  haurà  de  
materialitzar, sobre  el  terreny,  tots  els  punts  de  detall  que  la  direcció consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials,  equips  i  mà  d’obra   
necessaris  per  a  aquests  treballs  aniran  a  càrrec  del contractista. 
 
2.15. Senyalització de les obres 
 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència 
la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà 
obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les 
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
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2.16. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. 
Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel 
que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Si per complir les prescripcions del  present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de 
l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats 
de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
 
2.17. Desviaments provisionals 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos 
dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la 
direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri 
de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà 
l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació 
del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els  
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
 
2.18. Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. 
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Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi  
feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no 
inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la 
unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen 
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, permisos necessaris i 
cànons. 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per 
la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra 
banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense 
l’autorització expressa del director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 
 
2.19. Explosius 
 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin 
al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius 
i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels 
damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 
visibilitat. 
 
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 
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2.20. Servituds, serveis i elements afectats 
 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el 
Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. 
Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a  la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, 
bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 
60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o  altres elements 
que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment per tal d’assegurar la seva permanència fins a 
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, es senyalaran 
sobre el terreny abans d’iniciar les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element  
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de 
les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els 
mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una 
possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
 
El contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les originades. Les disminucions 
de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o 
s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del 
contractista. 
 
2.21. Existència de trànsit durant l’execució de l’obra 
 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, 
es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les  obres per fases, aquestes 
seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l’apartat anterior. 
 
2.22. Interferència amb altres contractistes 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la 
direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les 
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. 
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Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 
 
2.23. Desviament de serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 
que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al 
quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra 
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista 
principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 
2.24. Recepció d’obra i termini de garantia 
 
Neteja final de les obres. 
 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia 
i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. 
 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un  reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat 
de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 
ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, 
que permetin elaborar el plànol definitiu de l’obra. 
 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la legalització de la 
instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, 
certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), 
d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció 
que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de 
dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218  de la LCSP en l’apartat núm. 5. 
 
Termini de garantia. 
 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament 
aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a  totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
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abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 
degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article 219 de la LCSP. 
 
2.25. Conservació de les obres 
 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 
 
2.26. Liquidació 
 
La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposa l’article 218 de la LCSP. 
 
2.27. Preus unitaris 
 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre,  llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, 
cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució 
de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a 
les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del  
quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la  descomposició que 
figura al quadre núm. 2. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària, preu i tipus de materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos 
no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos 
s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment 
informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 
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conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
2.28. Partides alçades 
 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres  
de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a 
partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 
 
2.29. Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre 
de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del 
contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 2.31. 
 
2.30. Revisió de preus 
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del 
seu import i si han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins 
de les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 
2.31. Disposicions tècniques legals d’aplicació 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
Generals: 
 
− LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
− Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCSP) 

i tota la legislació complementària. 
− Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001de 12 d’octubre, i les 

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCSP. 
− Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCSP. 
− Clasificación de empresas contratistas de obras. Orden de 28 de junio de 1991 (por la que se 

modifica la de 28 de marzo de 1968). 
− Cláusulas de revisión de precios D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 11 de marzo. 
− Cuadro de formulas tipo  generales de revisión de precios D. 3650/1970 de 19 de Diciembre. 
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− Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 1979. 
− Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de precios O.C. 

316/91 de la DGC (MOPU). 
− Plec de Clàusules Administratives Particulars que  s’estableixin per  a  la  contractació d’aquestes 

obres. 
− RDL 2/2000 sobre revisió de preus i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al 

que estableix la LCSP. 
− Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99). 
− Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  urbanització  i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
− Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i 

d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 
Obra civil, construcció, mecànica de sòls, carreteres: 
 
− Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 
− Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”. 
− O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente  a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes”. 
− Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 
− PG3 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts del MINISTERIO 

DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 
− Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
− Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 

1998. 
− IAP-96 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de ponts de carretera. 
− OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” relatives a formigons i 
acers (BOE, de 6 de març). 

− Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

− EHE Instrucció de Formigó Estructural (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 
− Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó 
− EHPRE-72 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat Ordre de 

Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
− OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 

2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 
− OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
− OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4). 
− Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento, en  aquells punts no  especificats al  present Plec o  a  les  Instruccions Oficials. 
− Instrucción para la recepción de cementos RC-03 
− Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY 

- 85). 
− MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 

1973. 
 
Control de Qualitat i Laboratori: 
 
− Normes UNE, DIN, ASTM, NTR, MV i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 

esmentades a un document contractual. 
− Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes 

dels laboratoris del “Ministerio de Obras Públicas”. 
− Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 11.10.89 i 

22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 
− Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 
− Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 
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1988, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les 
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 
Residus de la construcció: 
 
− Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 

i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
− Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
− Decret 161/2001 de 12 de  juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
− Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, 

sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 
− Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig 

de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 
(BOE núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

− Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 
− Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus 

industrials. DOGC núm. 440, de 6 de juny de 1984. 
− Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
− Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de 

residus. 
− Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de 

residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 
− Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
− Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 

1987. 
− Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus. 
− Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. 
− Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 

DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
− Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 

75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de 
transposició al dret intern. 

− Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 
(DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 

 
Xarxes de serveis (instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, telecomunicacions, aigua, gas i sanejament 
i drenatge): 
 
− Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
− Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 
− Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 
− Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament. M.O.P.U ordre 15/9/86. 

N.T.E.-ISS Sanejament M.O.P.U. N.T.E.-ISA-1973 Clavegueram MOPU 
− Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986). 
− "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut Eduardo 

Torroja. 
− Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 

de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 
− Normes  de  redacció  de  “Proyectos  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  de 

poblaciones” M.O.P.U. 1977. 
− Pliego General de Condicones Facultativas para tuberías de abastecimiento de agua O.M. 28 de 

julio de 1974, M.O.P.U. 
− NTE-IFA-1976 Abastecimiento. IFR-1974 Riego. 
− Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
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l‘agua per al consum humà. 
− Reglament  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió,  Decret  3151/68  de  28  de novembre. 
− Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 
3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

− Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
− Instruccions tècniques complementàries publicades pe Ministerio de Ciencia y Tecnología, i 

aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 
− Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 
− Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri 

d’Indústria 
− Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission 
− Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento RD 2949/82 MIE (BOE 12.11.82, 

4.12.82, 29.12.82 i 21.2.83c) 
− Instrucciones Alumbrado Urbano MOPU 1.965 
− Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient. 
− Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi 
− Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
− Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementaries EA-
01 a EA-07. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, i Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. 

− Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de 
desembre. 

− Reglament de  Verificacions Elèctriques i  Regularitat en  el  subministrament d’energia (Decret 
dels 12 de maig de 1954). 

− Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
− Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 
− Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
− Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 
− Reglament de xarxes i  connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del 

Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
Protecció contra incendis: 
 
− Norma NBE-CPI/91 
− Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis, o norma que el substitueixi. 
− Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis  en 

els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades 
DOGC 2005, de 30.1.1995) 

− Norma UNE 23405 a 23407, sobre hidrants. Article 1 Decret 241/94 sobre hidrants enterrats, 
apèndix 2 sobre accessibilitat i entorn dels edificis. 

− Norma UNE 23033, sobre localització i senyalització d’hidrants. 
− Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-

EN 14384:2006 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a 
les prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-EN 14339:2006 (o norma que la 
substitueixi). 

 
Senyalització: 
 
− Codi de circulació vigent. 
− Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de 

seguretat. 
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− OC  325/97,  de  30  de  desembre,  sobre  senyalització,  balisament  i  defensa  de  les carreters 
en referència als materials 

 
Seguretat i salut: 
 
− Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
− Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC 

MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de 
Seguridad Minera” 

− Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de 
explosivos”. 

− Prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció RD 1627/1997 de 24 

d’octubre 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball Ordre del 9 d'abril de 1964 
− Model – “Libro de incidencias” BOE 13.10.86). 
− Model – Llibre d’incidències Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 
Barreres arquitectòniques: 
 
− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

− En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

− Ley de integración social de los minusválidos Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 
 
Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa sense 
necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes i instruccions 
tècniques, que siguin d’aplicació. 
 
Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol concepte s’hagi 
d’aplicar. Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
3. CONSIDERACIONS PARTICULARS 
 
Les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contemplen les condicions 
mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les 
principals unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en 
què cal executar- les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen 
les tres parts bàsiques del plec: 
 
Infraestructura de calçada. 
 
La construcció de  la  infraestructura de  calçada que correspon a  la  primera part  del  plec, comprèn 
l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i 
de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les 
vorades, encintats i rigoles. 
 
Infraestructura de serveis 
 
La  segona part  del  plec  es  refereix a  la  construcció de  la  infraestructura de  serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència 
topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament 
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d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i 
d’altres serveis en estudi. 
 
Pavimentació 
 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra
 d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de la 
construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament 
de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
 
A l’apartat d’annexes del projecte es descriuen els assaigs als quals es fa referència en l’articulat, tot 
especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta 
manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
 
2. Infraestructura de serveis 
 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats 
 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
  



 
 
 
   

  PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  



 
 
 
   

  PLEC DE CONDICIONS 

 
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
 
La desbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així 
com de qualsevol altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
− Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 

 
− Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 

 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran 
amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter 
historico-cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà 
els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cada fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de  qualsevol classe, no 
serà feta malbé ni desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 
clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 
m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del  terraplè, 
ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les 
zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica 
vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions de desbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 
vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les obres, 
a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del quadre de preus del projecte. La desbrossada, la càrrega, el 
transport a l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del contracte 
 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 
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de la desbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i 
exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que 
el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
 
Simultàniament a la desbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. 
Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de 
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol 
problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 
municipals. 
 
1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions 
de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional que 
serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 
refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per 
sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de 
terres. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es 
consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a 
agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
p = 350 g/m2 
càrrega de ruptura:  f1  ≥  40 KN/m 
 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 
punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les 
plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície:  p  =  160 g/m2 
càrrega de ruptura:   f1 ≥   13 KN/m 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de 
superfície vertical de mur verd. 
 
− aigua 18 l/m2 
− muls de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui: 
− fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
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− fertilitzant NPK d’alliberament lent 
− algues seques 
− micro i macro nodriments 
− fixador-estabilitzador 
− compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 

que afavoreixi  la retenció  d’humitat  i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
− llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 

orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 
− la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 

favorables o regs 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com 
es trobi on s’hagi d’excavar. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells 
freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà 
superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 
estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 
formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 
increment de distància de transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 
independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament 
la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície col·locada de 
terreny. 
 
1.3. Reblerts 
 
1.3.1. Terraplè 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de 
condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant 
esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
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Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a 
escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri 
que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la 
direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element 
portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 
compactació. 
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats 
per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions  
de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a 
condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han 
de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls  adequats els que 
formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o 
embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 
1.4. Enderrocs 
 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).  
 
Execució de les obres 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
− Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 
− Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 
− En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar 

les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament. 
− Retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc 

d’utilització o aplec definitiu. 
 
Execució de les obres 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a  l’obtenció  d’unes condicions 
de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el 
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facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar 
intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de 
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 
vibracions, sorolls, etc. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la  càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport  a  
abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, 
canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que 
els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració. 
 
La sobre-excavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà 
amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
 
Fresat 
 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne 
l’adherència amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació 
de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 
1.5. Subbases 
 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els  
serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, 
servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases 
de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
− La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 400 µm UNE. 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
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− La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a 50. 
 

− La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. L’equivalent de sorra 
del material serà en tot cas superior a 25. 
 

− No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
 
− límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

 
− índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% en 
restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i  es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex 
CBR en laboratori. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0- T1 i a 80 
per a trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
Subbase de sòl-ciment 
 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, 
a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució.    
 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així 
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra 
correctament acabada. 
 
2. OBRES DE FORMIGÓ 
 
2.1. Formigons en massa i armats 
 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tractament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada 
cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb 
dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter 
orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal 
d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per 
diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà  cap  tasca 
sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les 
dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
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Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
 
− descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el  volum de formigó a emprar en 

cada unitat 
− forma de tractament dels junts de formigonat 

 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
− sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 

d’altres) 
− característiques del mitjans mecànics 
− personal 
− vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
− seqüència d’ompliment dels motlles 
− mitjans per  a  evitar  defectes de  formigonat per  efecte del  moviment de  les  persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 
− mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
− sistema de curat de formigó 

 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot   en  
tot  allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a 
més a més les següents: 
 

− Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 
submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats 
per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat 
es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta 
del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada.  L’última  passada  
s’haurà de  fer  de  manera  que  el  vibrador  no  toqui  les armadures. 
 

− No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 

− No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les 
mesures adequades. 
 

− Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 

− Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les  quals es mantindran 
constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en  més  de  
vint (20) graus a la del formigó.  També  es  podran  utilitzar procediments de curat especial a 
base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 
 

− Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 

− Els  paraments  han  de  quedar  llisos,  amb  formes  perfectes  i  bon  aspecte.  Mentre  el 
director   d’obra  no  indiqui  una  altra  cosa,  la  màxima  irregularitat  permesa,  mesurada 
respecte  d’una   regla  de  2  mm,  serà  de  5  mm  en  superfícies  vistes  i  de  20  mm  en 
superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser  reparats per arrebossat. En  cas que 
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superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran 
reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la 
possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 

− El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 
maquinària  que  pretengui utilitzar,  la  dimensió  màxima  de  l’àrid,  les  pressions  màximes  i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal 
d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà  de 
recaure  l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran  les disposicions precises 
per al perfecte formigonat de la clau. 
 

− En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament   envoltades  i   es   mantinguin  els   recobriments  previstos,  tot   i   removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó  es realitzarà  per  capes  de  gruix  no  superior  a  quinze  centímetres  (15  cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície 
horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 

− A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada  
i  procurant  que  no  es  produeixin  disgregacions  ni  la  lletada  escorri  al  llarg  de l’encofrat. 
Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos 
metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi  
recolzen s’executen  d’una manera  contínua, es  deixaran passar almenys dues (2) hores 
abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi 
assentat definitivament. 

 
Mesurament i abonament 
 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques 
dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 
 
• l’estudi i  obtenció de  la  fórmula per  a  cada tipus de  formigó,  així  com  els  materials necessaris 
per a a fabricació i posada en obra 
•   la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
•   l’execució i tractaments dels junts 
•   la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
•   l’acabat i la realització de la textura superficial 
•  qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
2.2. Encofrats 
 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats 
per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i 
seguretat. 
 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball 
no contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la  
col·locació  i  compactació  del  formigó.  S’hauran  de  projectar  de  forma  que impedeixin el lliure 
escurçament del formigó per retracció. 
 
Els  enllaços  entre  els  diferents  elements  o  panys  dels  motlles,  seran  sòlids  i  senzills,  de 
manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni  
tibades.  Els  motlles ja  utilitzats  que  hagin  de  ser  utilitzats per  unitats  repetides seran curosament 
rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
 
Les  superfícies  interiors  dels  encofrats  hauran  de  ser  suficientment uniformes  i  llises  per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes,    
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bombeigs,   ressalts   o   rebaves.   Els   encofrats   per   pilars   cilíndrics,   bigues pretensades  i   
elements  que  hagin  de  tenir  una  terminació  molt  curosa,  seran  metàl·lics, almenys  en  la  seva  
superfície  interior,  llevat  que  el  director  de  l’obra  autoritzi un  altre  sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de  bigues i  forjats  es  disposaran amb  la  necessària contrafletxa perquè una 
vegada   desencofrada i  carregada la  peça  de  formigó  aquesta conservi  contrafletxa en  la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, 
segons el mètode indicat pel director d’obra. 
 
2.3. Armadures passives 
 
Les  armadures  passives  per  al  formigó  seran  d’acer  i  estaran  constituïdes  per  barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de  les  barres  i  els  filferros  s’ajustaran a  les  sèries  indicades a  la 
“Instrucció de formigó estructural EHE”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics 
fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy 
igual o superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els  assaigs de  control  de  qualitat  prescrits a  la  “Instrucció de 
formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel  
director  d’obra. Els  radis  de  doblegat  i  longituds  d’ancoratge  i  solapament s’ajustaran al que dicta 
la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 
 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent
 el subministrament, manipulació , col·locació amb tots els materials auxiliars necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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ANNEX 
 

Fitxes tècniques del mobiliari urbà escollit en el present projecte d’urbanització  
del Parc Central de Vilobí del Penedès 

 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CENTRAL DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 
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E: 1/50

MB300 + MP190

URBATEC: banco / bench / banc / banco

MB300:
Aluminio, acero y madera tecnológica.
Aluminium, steel and tech wood.
Auminium, acier et bois tech. 
Alumínio, aço e  madeira plástica.
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Jardinera-banco
Planter bench
Jardinière-banc
Floreira-banco

PLUS
MJ350:
Acero galvanizado acabado en oxirón negro, madera tropical y acero zincado.
Galvanised steel finished with black oxiron, tropical wood and zinc plated steel.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
Aço galvanizado acabado em oxiron negro, madeira tropical e aço zincado.

E: 1/50

MP350 + MJ350 + MB350 + MJ352

MJ350

MJ350
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MB300 + MP190

URBATEC: papelera / bin / poubelle / papeleira

MP190: 27,6 L.
Aluminio, acero, madera tecnológica y chapa de acero zincado. Cubeta extraíble.
Aluminium, steel, tech wood and zinc-plated sheet. Removable bucket.
Auminium, acier, bois tech et tôle en acier zinqué. Petit tonneau amovible. 
Alumínio, aço, madeira plástica e chapa em aço zincado. Cubeta removível. 

E: 1/50
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MM004I: L= 2 m.
Madera tratada en autoclave clase IV. Posibilidad de modelo adaptado para silla de ruedas.
Autoclave treated class IV wood. Wheelchair friendly model available.
Bois traité en autoclave classe IV. Option de modèle adapté aux fauteuils roulants.
Madeira tratada em autoclave classe IV.  Possibilidade de modelo adaptado para cadeira de rodas.

Mesa PICNIC
PICNIC Table
Table PIQUE-NIQUE
Mesa PICNIC

E: 1/100
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MV045: 27 kg.
Acero acabado en oxirón negro. 1 grifo con pulsador de 3/4”. 
Steel finished with black oxiron. 1 tap with 3/4" button.
Acier finitions en noir oxyron. 1 robinet à bouton 3/4".
Aço acabado em oxiron negro, 1 torneira com pulsador de 3/4".

Fuente / fountain / fontaine / fonte

E: 1/50
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IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES
MARCA  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN
   1          1       GRIFO de 3/4"
   2          1       SOPORTE DE BASE
   3          1       FUENTE
   4          1       TOMA DE AGUA (no suministrada, 
                        a realizar por personal cualificado)
   5          1       TOMA DE DESAGÜE (no suministrada, 
                        a realizar por personal cualificado)
   6         1        Tapa frontal extraible con tornillos

Presión recomendada del agua: entre 2 y 6 Kg.
SECUENCIA DE MONTAJE
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ANTES DE INSTALAR EL GRIFO, PURGAR LA CAÑERÍA PARA ELIMINAR RESTOS DE 
PIEDRAS O ARENILLA.

Descripción:

Fecha:

IMP-4208    Rev: 5   2010-Nov-26

0Rev:

Ref:

FUENTE 

base inferior.

05/10/2016

Se entregan desmontadas. La conexión al grifo (1) es accesible mediante la extracción 
de la tapa frontal atornillada (6).
El conector para el grifo ha de ser de rosca macho 3/4" o tubo de cobre de B19mm 
soldado al interior del grifo.
La base de la fuente (2) va encajada en los topes inferiores del cuerpo (3)
La fuente va recibida en hormigón y se ha de prevenir un desagüe con la forma de la 
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MATERIALES

Manufacturas Deportivas requiere a sus proveedores el cumplimiento de la directiva Reach (Reglamento CE
1907/2006) para garantizar la seguridad de uso de los materiales empleados en nuestros fabricados.

MADERAS
Todas las maderas con las que elaboramos nuestros productos, disponen de una certificación de gestión forestal
sostenible PEFC y de cadena de custodia FSC, certificaciones que aseguran el futuro de los bosques.
Las maderas que utilizamos son:

-  Madera tratada: Pino Norte tratado en autoclave clase de riesgo IV siguiendo el proceso vacío-presión-vacío,
que garantiza su durabilidad frente a la pudrición en contacto con el suelo y con fuentes de humedad según
EN/335.2.92. Se encuentra libre de cromo y arsénico.

-  Madera laminada: para los postes de secciones y longitudes con mayor responsabilidad estructural
empleamos madera laminada encolada con adhesivos de poliacetato de vinilo especiales para exteriores.

-  Madera tropical: para mobiliario urbano la empleamos de la mejor calidad, de gran dureza y durabilidad,
cubierta con tres capas de barniz a poro abierto con base de agua, inofensivo para el medio ambiente.

-  Madera tecnológica: Piezas duraderas y sin mantenimiento. La clave principal de su resistencia está en la
composición interna. Se trata de una mezcla entre polvo de madera y polímeros avanzados procedentes del
reciclaje que se unen entre sí en una matriz a la que se incorporan agentes estabilizantes y selladores. Se utiliza
como sustituto de la madera tradicional ya que no necesita barnices, pinturas, agentes sellantes ni aceites.
Destaca además su aspecto natural.

TABLEROS
-  Polietileno: de alta densidad y durabilidad, con protección contra los rayos UVA, resistencia a la humedad,
los hongos, la abrasión y manchas. Fácil limpieza de grafitis. Monocolor o bicolor, amplia gama de colores.
Cumple con la norma UNE/EN 1186:200 s 2 y 3, y con la cantidad de HAP admitido en los productos en contacto
con los niños.

-  HPL: laminado en alta presión compuesto por  papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a
un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido.

-  Carrocero o finlandés: laminado de capas de madera y resinas fenólicas.
-  Tablero Antideslizante Colourgrip: Tablero polietileno (PE) reciclado + Capa superior rugosa de caucho
termoplástico. 

METALES
-  Acero: tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas
internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada.

-  Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430. 
-  Aluminio: perfiles extruidos de aluminio fabricados cumpliendo los requisitos de la aleación EN-AW6363 según
UNE 38337-01.

RECUBRIMIENTOS
-  Pintura al polvo: recubrimiento al polvo formulado con resinas de poliéster, exento de TGIC. Se aplica en
cadena de pintura automatizada con dos etapas de limpieza, secado, aplicación de polvo y termoendurecido
a 210º  que aseguran una resistencia en los ensayos de cámara de niebla salina de 240 horas como mínimo.

-  Barniz: al agua, estudiado para reducir la absorción de humedad, el impacto de las radiaciones solares y dar
la máxima protección contra el ataque de los hongos, lo cual confiere una óptima resistencia a las condiciones
exteriores, sin emisión de disolventes al medio ambiente.

-  Galvanizado: en caliente según la norma UNE/EN/ISO 1461:2009 después de soldado, lo que garantiza el
pleno recubrimiento de las piezas para ofrecer la mayor resistencia a la intemperie.

-  Zincado: Es un recubrimiento que se efectúa a los metales para protegerles de la oxidación y corrosión. 

MATERIALES



Madera laminada, acero pintado al
polvo y tornillería de acero inoxidable.

Perfil extruido de aluminio.

Tablero de polietileno bicolor.

Madera tratada en autoclave, acero
galvanizado y tornillería cincada.

FUNDICIÓN
Se emplean dos tipos de fundición en función de la resistencia necesaria para los distintos elementos de mobiliario
urbano:

-  Fundición gris: según DIN 1691 GG-20, con una resistencia a la tracción de 263 N/mm².
-  Fundición dúctil: según DIN 1693 GGG-50, con una resistencia a la tracción de 555 N/mm².

POLIETILENO ROTOMOLDEADO
-  Productos plásticos (Polietileno) fabricados por rotomoldeo. Material ignífugo, alta resistencia al fuego, toxicidad
nula, alta resistencia y dureza para su reducido peso.

CUERDA
-  Cuerda de poliéster multifilamentos de alta tenacidad.

TORNILLERÍA
-  Cincada o de acero inoxidable, fabricado según normas DIN correspondientes.

Tablero de HPL, acero inoxidable y
tornillería de acero inoxidable.
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EN 1176.

3-12

1,64 m.

135 Kg.

3,9 x 1,2 x 1,2 m.

10,92 x 5,93 m.

46,7 m2.

PM529:

Madera y madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero inoxidable y cuerda de
poliéster multifilamentos. 

Autoclave treated class IV wood and laminated wood, polyethylene, powder coated steel, stainless steel and multifilament
polyester rope.

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène, acier peinte à la poudre, acier inoxydable et corde en
polyester multifilament.

Madeira e madeira laminada tratada em autoclave classe IV, polietileno, aço pintado a pó, aço inoxidável e corda de
poliéster multifilamentos.

E: 1/200

SELAYA: parque / playground / parc / parque







IM-PM529

 7430 

4

52
3

1

1

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES:
MARCA     CANTIDAD      DESCRIPCIÓN
    1               2              TORRES
    2               1              TOBOGÁN
    3               1              COMANDO CUERDAS
    4               1              RAMPA
    5               1              PUENTE

1640mm

SI

SECUENCIA DE MONTAJE
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EQUIPO PARA EMPOTRAR: EQUIPO PARA ATORNILLAR:

DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:

fuertemente.

Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el 

el suelo e introducir spits de M10x150 (no suministrados) apretando 
3º Con un taladro y una broca de vidia de Ø12 hacer los agujeros en 

Fecha:

Descripción:

IMP-4208    Rev: 5   2010-Nov-26

2

5º Esperar 24 horas a que fragüe el hormigón.
4º Rellenar con hormigón las zapatas según croquis adjunto.

de hormigón.

1/3
Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave 
parque.

01/02/2019

1º Hacer las zapatas practicando unos agujeros en el suelo de 
500x500x500mm. o según croquis adjunto.
2º Introducir los elementos en los agujeros y nivelar.
3º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar 
fuertemente.

fuertemente. La longitud de los spits depende del espesor de la placa 

de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

PARQUE SELAYA

Ref:

Rev:

1º Ubicar los elementos en su emplazamiento y nivelar. 
2º Atornillar los elementos con los tornillos suministrados y apretar 

Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas.

ALTURA LIBRE DE CAÍDA:

SEGÚN NORMA UNE-EN 1177: 
Requiere suelo de seguridad.
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PARQUE SELAYA

Ref:

Rev: 2

IMP-4208    Rev: 5   2010-Nov-26

Descripción:
Fecha: 2/3
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1/02/2019

PARQUE SELAYA

Ref:

Rev: 2

IMP-4208    Rev: 5   2010-Nov-26

Descripción:
Fecha: 3/3

2 - Tornillos M10x45
2 - Arandelas M10
2 - Tuercas de freno M10
2 - Tapones antivandálicos Ø10

3 - Tornillos M8x170
3 - Arandelas M8
3 - Tuercas M8
3 - Tapones parque Ø28

2 - Tornillos M8x170
2 - Arandelas M8
2 - Tuercas M8
2 - Tapones antivandálicos Ø10

4 - Tornillos DIN 603 M8x170
4 - Arandelas M8
4 - Tuercas M8
4 - Tapónes parque Ø28 

8 - Tornillos M8x130
8 - Arandelas M8
8 - Tuercas M8
8 - Tapones parque Ø28

6 - Varilla roscada M16x40
6 - Tuercas M16
6 - Arandelas M16
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INSTRUCCIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN  INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

1
2 2

1

5

4

FIGURA 1    ����

6

En el caso de atornillar se aconseja utilizar varilla roscada con taco químico.
material de relleno para favorecer el  drenaje , y evitar así su deterioro.
hormigón u otro material sustentante. El poste introducido debe quedar más abajo que el
Los agujeros han de ser de 50x50 y de 50 centímetros de profundidad y se rellenarán con

7

cimiento central de un carrusel.

Su incumplimiento puede ocasionar la pérdida de seguridad del equipo y del cumplimiento 
de la norma EN-1176 y EN-1177 para parques, EN-16630 para fitness y EN-15312, EN-
1270 y EN-748 para equipamiento deportivo.

paso. Así como los toboganes debieran estar orientados al norte para evitar el 

químico.

En general los equipos empotrables de Manufacturas Deportivas, deben ser introducidos 50

Algunos aparatos necesitan una orientación especial. Por ejemplo los columpios 
preferiblemente se deben colocar en el perímetro del parque, alejados de las zonas de 

centímetros en el terreno y nivelados. Salvo que se indique otra cosa en las Instrucciones de
Montaje especificas.

para su posterior mantenimiento. 
instrucciones que se le proporcionan junto con el equipo, tanto para la instalación como 
Manufacturas Deportivas considera imprescindible el seguimiento de todas estas 

c) de forma que estén cubiertos eficazmente por elementos del equipo, por ejemplo el
200mm. por debajo  de la superficie de juego.
b) si la parte superior se corresponde con lo indicado en el dibujo estarán al menos

FIGURA 2����

calentamiento excesivo de la chapa, debido al sol. 

deberán disponerse  según uno de los siguientes métodos:
a) de forma que los pedestales, pies y elementos del equipo estén por lo menos 400mm.
por debajo de la superficie de juego.

8 Material de drenaje.
3 7 Varilla roscada con anclaje 

Es importante dejar un drenaje en la zona 
inferior del poste, para evitar su pudrición.

INSTALACIÓN
Todos los equipos de juego empotrables, de Manufacturas Deportivas, llevan su 
correspondiente marca identificando cuánto han de ser introducidos en el terreno.
Los cimientos deberán diseñarse de forma que no presenten riesgos de impacto o tropiezo:
-Cuando se colocan losetas de seguridad deben estar perfectamente acopladas a los pies del
equipo sin que haya huecos mayores de 30mm.
-En superficies compuestas por materiales no compactos, por ejemplo arena, los cimientos

El espacio necesario para el montaje de los equipos es igual o menor al espacio mínimo 
ocupado por ellos.
En el espacio libre no podrá haber solapamientos, obstáculos ni rutas de paso o caminos 
que lo invadan, etc...

1 Poste .
2 Superficie de juego.
3 Parte superior de los 
cimientos .
4 Marca de la línea de suelo.
5 Hormigón.
6 Herraje de atornillar.

8

INSPECCIÓN,  MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS
Para mantener la seguridad y la funcionalidad de los equipos de juego, es necesario realizar 
continuamente inspección, mantenimiento y control de los mismos. 
Hay que tener en cuenta, cuando un equipo es nuevo, que va a ser  sometido a un uso mas intensivo 
durante los primeros meses debido a la novedad y por lo tanto será necesaria  una mayor vigilancia 
durante este periodo.
El propietario, responsable del buen estado de la instalación, debe establecer esquemas adecuados para 
ello, guardando constancia de los mismos, y encargando su ejecución a una persona competente, con los 
conocimientos adecuados y bajo las instrucciones de Manufacturas Deportivas. 
La selección y la instalación del suelo amortiguador se debe planificar con detalle, para poder garantizar, 
si fuese necesario, el acceso a la cimentación. En suelos sintéticos puede que sea necesario cortar el suelo 
y luego volver a ponerlo.
En caso de que se detecten defectos en el equipo que puedan causar daños al usarlo, habrá que impedir 
el acceso al público hasta que se remedie el defecto.
Dado que la durabilidad de los equipos se ve afectada por el uso y el ambiente hostil al que son 
sometidos, la frecuencia de mantenimiento se podrá ampliar o acortar.
Será necesario hacer inspecciones cada poco tiempo consistentes en lo siguiente:
a) Inspección visual rutinaria, que pretende identificar riesgos obvios consecuencia del vandalismo, uso o
climatología. Para parques sujetos a uso severo, puede ser necesaria una inspección visual diaria.
b) Inspección funcional, con la que se pretende verificar, además, el funcionamiento y la estabilidad del
equipo. Se debe realizar con una periodicidad de 1 a 6 meses, dependiendo de la severidad de uso.
c) Inspección anual principal, que pretende establecer el nivel general de seguridad del equipo, cimientos
y superficies. Se prestará especial atención a los componentes sellados de por vida. Esta  inspección
puede requerir excavar o desmontar ciertos elementos.
Es importante revisar y corregir:

-agrietamientos que se hayan podido producir en las piezas de madera con motivo de las
constantes variaciones de humedad y temperatura ambientales. Para su sellado se empleará silicona, 
entregada por Manufacturas Deportivas junto al resto de los  equipos, con alto  poder de adherencia, 
elasticidad, pintable y lijable.

-superficie de seguridad, comprobando niveles y distancias a los cimientos (ver Figura 1) en el
caso de materiales volátiles o erosionables (arena, viruta etc.). En el caso de losetas de seguridad 
controlar que no haya huecos mayores de 30mm. donde pueda quedar un pie atrapado. Es muy 
importante que la línea de empotramiento ( nivel de cota 0 ) no se vea alterada por exceso o ausencia de 
material de protección, lo que podría ocasionar riesgos de atrapamiento. 

-tablas sueltas, agrietadas o ausentes.
-cuerdas cortadas o desgastadas. La durabilidad de las cuerdas con alma de acero  puede ser de hasta

30 años, pero si se encuentra alguna rota o en mal estado debido al vandalismo, ha de ser sustituida 
inmediatamente. 

-tornillos sueltos o ausencia de los mismos, conviene hacer un reapriete trimestral, especialmente
en estructuras de madera para evitar la rotura de la misma.

-ausencia de tapones de seguridad necesarios para ocultar los tornillos y realizar la  unión de cuerdas.
-tensión y estado de cables de acero de puentes oscilantes, etc.
-lubricación de las partes móviles (casquillos de columpios, carruseles, etc.).
-cualquier elemento en el que se haya producido desgaste o rotura por vandalismo.
-la estabilidad de la cimentación.
-el desgaste de la pintura en las zonas lacadas.
-zonas de putrefacción en cualquier parte del equipo.

En los equipos de madera, se puede aplicar un tratamiento a poro abierto con lasur cada dos años, para 
mayor duración del mismo. Las partes metálicas, conviene repintarlas también cada dos años, aunque 
estos plazos, como ya ha sido expuesto, pueden variar dependiendo del ambiente y las condiciones de 
uso.
La garantía es de un año a partir de la fecha de suministro, salvo instalación incorrecta, uso inapropiado ó 
vandalismo.
Para cualquier pieza de  recambio, Manufacturas Deportivas, les recomienda utilizar las originales para lo 
cual podrán llamar al ℡ 942 33 67 11, y les serán proporcionadas lo antes posible. De no ser así no se 
podrá garantizar que el equipo continue cumpliendo con la normativa Europea bajo la que se ha 
fabricado.
Manufacturas Deportivas le propone un servicio cualificado de supervisión y mantenimiento periódicos de 
sus instalaciones para ayudarle a conseguir una óptima durabilidad de las mismas.

Les informamos que para cumplir los requisitos legales en materia de residuos, al final de la vida útil del 
producto los diferentes tipos de éstos deben ser entregados a un punto limpio o gestor autorizado.



Instalación de la Piramide de 4,5 Metros 
 
 

1. Lista de piezas 

2. Instrucciones preliminares 

3. Adecuado para las siguientes edades 

4. Instrucciones de Montaje 

5. Seguridad e información para los usuarios 

 

 
1. Lista de piezas 

- 1 Mastil de Acero Galvanizado (Altura =5350 mm, Ø=152.4 mm, peso 

aproximado 100 kg 

- 1 Red para escalar con 2 niveles de juego,  Peso Aproximado 120 kg 

- 1 Tubo de plastico L=450 mm, Ø=200 mm 

- 4 cadenas de 6 mm, galvanizadas  L = 0,6 m para ser montadas en el concreto y 

asegurar las dos escaleras. 

- 8 Anclajes con cadenas, en galvanizado, 8 Tensores 

 

 

2. Instrucciones Preliminares 

- Se requiere un area minima (zona de seguridad) con un diametro de 11000 mm 

para la instalación de una piramide de 4,5Metros. 

- Se require Suelo de seguridad para un area de caída de 2000mm, de acuerdo 

con  EN 1176-1:2008 4.2.8.5  es requerido, eventualmente arena con granos 

del tamaño 0,2 a 2,0mm. 

- El peso aproximado de la piramide, incluyendo el mastil y la red es 

aproximadamente 220 kg. 

- Usar solo piezas originales. 

 

La  piramide para escalar cumple con EN 1176-1:2008 y EN 1176-11:2008. 
 

 
3. Adecuado para las siguientes edades: 
 

- Para niños mayores de 4 años. 

berto
Resaltado



4. Instrucciones de Montaje 
 

 
Tipo de Concreto 
 

Para tener una mayor seguridad, es esencial utilizar para todas las bases/fundaciones 
el concreto de grado C20/25.  

 
Personal requerido 
 

La piramide deberá solamente ser instalada/erecta unicamente por personal calificado 
(por lo menos cuatro personas).  
 
 
Instalación 

 
La localización de la piramide deberá tomar en consideración los requerimientos 

relacionados con la seguridad…en especial con las bases para el mastil y los anclajes.  
 
 

Estableciendo el fundamento/base para el mastil 

a. Excavación de la fundación/base (1200 x 1200 x 1000 mm), ver Figura A. 

b. Rellenar el area del fundamento con 150 mm de concreto y dejarlo endurecer, 
Ver Figura B. 

c. Determinar el centro del area, de manera vertical colocar el tubo de plastico en 

el centro (L=450 mm, Ø=200 mm). Rellenar el fundamento con concreto hasta 

una altura de  450 mm (a ras con el tubo), ver Figura C... Permita al concreto 
endurecer. 

 

 
Colocando los 8 bloques para los anclajes 

a. Abrir un hoyo de 1200 x 1200 x 1000 mm por cada anclaje, ver Figura D 
b. Rellenar cada hoyo con concreto e instalar los anclajes, centralmente (usando 

las medidas) tal como se muestra en la Figura D, Detalle A, permita al concreto 
endurecer. 

 

 
Colocación de la Piramide 

a. Coloque el tope de la red en el mastil. 

b. Colocar el mastil verticalmente dentro del tubo de plastico,  alinear y arreglar. 

Rellenar el espacio sobrante del tubo con concreto y permitir el concreto 
endurecer. Ver Figura E. 

c. Conectar los tensores con la red y las cadenas conectadas a los bloques de 
anclaje.  

d. Apretar los tensores hasta que las cuerdas que van hasta el tope del 

mastil, esten rigidas y se flexibilicen  approx. 4 cm bajo presión. – 

Asegurarse que las 8 cuerdas esten uniformemente tensadas. 



Sí dicho tensionamiento anterior, no genera la tension deseada, asegurar 
la piramide con  una correa/cuerda de trinquete a los grilletes/anillas 

con las cadenas de las bases. Desconectar los  tensores completamente y 
conectarlos nuevamente con las cadenas del anclaje intentando suprimir 
la mayor cantida de eslabones posible. Apretar los tensores nuevamente, 

y repetir cuantas veces sea necesario, hasta hasta que las cuerdas 
alcancen la rigidez descrita anteriormente.  

e. Rellenar  el resto del area de la base con suelos de seguridad de acuerdo con  
EN 1177. 

 

 

Instalacion de los bloqueadores de anillas. 

Llevar a cabo los siguientes pasos, de manera muy cuidadosa. 
 

Colocar las anillas de bloqueo, de tal forma que el anillo central negro, tenga el 
mismo nivel que el anillo (Grande)exterior de la cuerda, el cual sostiene al 

nivel del juego. 
 

Inserte el primer anillo de bloqueo (Interior) con collarin en el anillo central, 
desde la parte de abajo. Inserte el segundo anillo de bloqueo superior, 

correctamente en la parte superior. Ahora el anillo central Negro, puede ser 
colocado entre los dos anillos de bloqueo. 

 
colocar los tornillos sin cabeza de manera uniforme y firme. Empieze con el 

anillo de bloqueo interior con collarin. Darle solo una vuelta a cada uno de 

tornillos sin cabezas ya pre instalados. Repetir dicho procedimiento, hasta que 
todos los tornillos sin cabeza esten bien apretados. Ahora la anilla de bloqueo 

está posicionada de manera completamente horizontal y cada parte de dicha 
anilla, tiene la misma distancia, respecto al mastil, en caso contrario, 

desatronillar los tornillos sin cabeza y repetir la accion anterior. 
 

Colocar la anilla de bloqueo sin collarin, sobre el collarin de la otra, y repita la 
operacion de instalacion de tornillos sin cabezas. 

 
Si las anillas de bloqueo han sido colocadas de manera correcta, habrá un 

espacio de 1 a 2 mm entre las anillas de bloqueo y la anilla central negra. 
 

Verifique si la anilla central puede ser desplazada/movida. 
 

5. Seguridad e información para los usuarios  
 

Cumplir permanentemente con las siguientes reglas de seguridad:   
 

- Encendedores, fuego, cigarrillos etc… navajas, cuchillos o todo tipo de 
superficies cortantes estan prohibidas mientras se escale.  

- No utilizar zapatos con tacones muy altos / cortantes, patines etc. mientras 

escale.  



- No cortar o prender fuego a las cuerdas. 
- No desatornillar las tuercas, grilletes, tensores etc.  

- No serruchar o aflojar los tornillos 
- No escalar sobre el tope 
- No brincar desde la piramide o empujar a otros usuarios 

- No comer ni beber en la piramide. 
 



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE
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E: 1/100

EN 1176.

1-12

0,55 m.

25,2 Kg.

0,71 x 0,25 x 0,77 m.

2,93 x 2,25 m.

5,74 m2.

PF020:

Polietileno y acero pintado al polvo. 1 plaza.

Polyethylene and powder coated steel. 1 place.

Polyéthylène et acier peinte à la poudre. 1 place.

Polietileno e aço pintado a pó. 1 lugar.

PONY
PONY
PONEY
PÔNEI
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E: 1/100

EN 1176.

1-12

0,55 m.

25,2 Kg.

0,73 x 0,25 x 0,84 m.

3 x 2,25 m.

5,9 m2.

PF026:

Polietileno y acero pintado al polvo. 1 plaza.

Polyethylene and powder coated steel. 1 place.

Polyéthylène et acier peinte à la poudre. 1 place.

Polietileno e aço pintado a pó. 1 lugar.

JIRAFA
GIRAFFE
GIRAFE
GIRAFA
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E: 1/100

EN 1176.

1-12

0,55 m.

25,2 Kg.

0,81 x 0,25 x 0,79 m.

3,1 x 2,25 m.

6,12 m2.

PF027:

Polietileno y acero pintado al polvo. 1 plaza.

Polyethylene and powder coated steel. 1 place.

Polyéthylène et acier peinte à la poudre. 1 place.

Polietileno e aço pintado a pó. 1 lugar.

BALLENA
WHALE
BALEINE
BALCIA
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INFORMACIÓN PREVIA SUELO Y CIMENTACIÓN

La selección y la instalación del suelo amortiguador se deben planificar con detalle, para poder garantizar, si
fuese necesario, el acceso a la cimentación para su inspección, mantenimiento o control de los equipos. En suelos
sintéticos puede que sea necesario cortar el suelo y luego volver a ponerlo.

FIJACIÓN EN SUELO BLANDO:
empotrar elemento.

1. Poste
2. Superficie de juego
3. Parte superior de los cimientos
4. Marca de la línea de suelo
5. Hormigón
6. Herraje de atornillar
7. Varilla roscada con anclaje químico
8. Material de drenaje

FIJACIÓN EN SUELO DURO:
atornillar elemento.

Material
de la superficie

Espesor 
mínimo 
de capa

Altura máxima
de caída
EN 1176*

Altura máxima
de caída

EN 16630**

Hormigón / piedra

Superficies asfaltadas
< 0,6 m < 1 m

Tierra natural < 1 m < 1,2 m

Césped < 1,5 m < 1,5 m

Manto de corteza

Virutas de madera

Arena

Grava

30 cm < 2 m < 2 m

Manto de corteza

Virutas de madera

Arena

Grava

40 cm < 3 m < 3 m

Otros materiales y otros espesores

Ejemplo: PS006 (suelo continuo)

altura de caída crítica

según ensayo HIC***

altura de caída crítica

según ensayo HIC***

PS002 (loseta caucho) 4,3 cm < 1,4 m < 1,4 m

PS004 (loseta caucho) 5,5 cm < 1,9 m < 1,9 m

PS008 (loseta caucho) 6,5 cm < 2,1 m < 2,1 m

PS009 (loseta caucho) 7,5 cm < 2,3 m < 2,3 m

*  EN 1176: Norma europea para el equipamiento de las áreas de juego y superficies.
** EN 16630: Norma europea para equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre.
*** HIC: Criterios de lesiones en la cabeza (provocadas por caídas). Calculado de acuerdo a la norma
europea para revestimientos de las superficies de juego absorbedores de impactos (EN 1177).

TIPOS DE SUELOS DEPENDIENDO DE LA ALTURA LIBRE DE CAÍDA PERMITIDA

Es importante dejar un drenaje en la zona
inferior del poste, para evitar su pudrición.
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Empotrar
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      1              1        Pieza de PE E=21.    

      3              4        Asas.      
      2              1        Muelle  

      4              1        Asiento.

SUPERFICIE DE IMPACTO  - 6,12 m²

1

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES
   MARCA  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN
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EQUIPO PARA EMPOTRAR:
EQUIPO PARA ATORNILLAR:

DATOS GENERALES PARA EL MONTAJE:

Descripción:

Fecha:
Para la instalación se precisarán herramientas comunes como: un juego de llaves fijas, llaves de tubo, llave inglesa, martillo, prensillas, llave 

09/10/2015 Rev:

Ref:

MUELLE BALLENA

de carraca, nivel y útiles generales de construcción.

se aprietan fuertemente.

3º Introducir la figura en el agujero y nivelar.

5º Colocar suelo de seguridad según figura 3.
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    y tuercas), y al soporte del muelle (mediante tornillos DIN 603 
M10x30, arandelas y 

4º Comprobar que no existen restos de embalaje.
3º Colocar suelo de seguridad según figura 3.

2º Hacer en el suelo el agujero de 500x500x500.

6

6º Comprobar que no existen restos de embalaje.

4º Rellenar con el material excavado y compactar. 

IMP-4208    Rev: 5   2010-Nov-26

    La longitud de las varillas puede variar  dependiendo del espesor 

Comprobar que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, así como el correcto estado de todo el 

    tuercas con freno). Apretar fuertemente.

de la capa de hormigón.  

parque.

1º Unir las 4 pletinas a la chapa inferior (mediante los tornillos DIN 933 
M10x25, arandelas 1º Se presenta el balancín en su emplazamiento y con un taladro y 

una broca de 12 mm. realizan los 4 agujeros. 
2º Se introducen las varillas M-12 con taco químico en sus agujeros y 

Rematar con suelo de seguridad o material de protección contra caídas.

ALTURA LIBRE DE CAÍDA:

SEGÚN NORMA UNE-EN 1177: 
Requiere suelo de seguridad.
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