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MG DADES GENERALS

MG1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
Títol del projecte:
Camp dels Pilans, grada-escenari.
Objecte de l’encàrrec:
Projecte d'urbanització d’un espai públic urbà.
Emplaçament:
Carrer del Ter Vell, 1.
Municipi:
L’Escala.
Referència cadastral:
9934501EG0693S0001HI

MG2 AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:
Ajuntament de l’Escala
NIF P1706800H
Carrer del Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L'Escala (Girona).
972774848
Arquitecte:
Marc Gasull Morales
NIF 41551283N
Col·legiat nº 74128
Carrer del Puig, 123, 17130 L’Escala (Girona).
628057801
mgasullmorales@gmail.com

MG3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS.
Estudi topogràfic:
L’aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació ha estat proporcionat pel departament d’urbanisme de
l’Ajuntament de l’Escala.
Veure documentació gràfica.
Estudi bàsic de seguretat i salut:
L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es pot utilitzar per a projectes amb PEM menor o igual
a 280.000€ (2016), per a pressupostos més alts s'ha de realitzar un Estudi de Seguretat i Salut complert.
Estudi de gestió de residus.
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
L’associació de veïns del “Camp dels Pilans - Les Corts” de l’Escala porta temps organitzant periòdicament
cantades d’havaneres, ballades de sardanes i, per Sant Joan, la corresponent berbena i concert. Aquests
actes estan molt concorreguts per veïns i familiars de veïns del barri i es fan sempre a l’aire lliure, per
primavera, a inicis d’estiu i per la festa major.
Fins a mitjans de 2018 tots aquests actes es situaven a la confluència del carrer del Ter Vell amb el carrer
de les Corts i en la cantonada d’aquest amb el carrer Albons, amb les conseqüents incomoditats pel veïnat
de talls de circulació; lloguer, muntatge i desmuntatge d’una estrada; pas d’instal·lacions i lluminàries
provisionals.
L’any passat es va realitzar una primera actuació en que es va projectar mitja pista polivalent pavimentada
al costat de la façana sud del Centre Cívic, on també poder celebrar el Sant Joan i les trobades populars
organitzades per l’associació de veïns.
Per a la resta del solar del centre de la urbanització del Camp dels Pilans s’han realitzat varis estudis i
propostes per donar vida a aquest espai: desde pistes i mòduls d’atletisme oficials a circuits de crossfit,
espais verds i un parc infantil per a nens.
A inicis d’aquest any es va realitzar una segona actuació consistent en una pista de pump track que neix
arrel de la creació de l’escola infantil de ciclisme del Club Ciclista Esquenapelats
Arribats a aquest punt i amb l’objectiu d’acabar la primera fase d’acondicionar un espai a la urbanització
per a concerts, balls i actes varis; es proposa acompanyar a la pista polivalent amb un escenari.
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MD1.1 RECULL FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL
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MD2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I DELS ESPAIS ADSCRITS
L’actuació es situa a la façana sud del Centre Cívic del Camp dels Pilans, entre el carrer del Ter Vell i el
costat oest de la pista polivalent de la primera fase.
El projecte consisteix en construir una graderia per la pista polivalent i connectada amb el centre cívic que
s’adapta al suau pendent del terreny natural on cada un dels seus escalons es converteix en una petita
esplanada verda, i on en l’espai central de les seves formes terrassades, s’amplia per esdevenir un escenari
urbà.
Es projecten 4 murs de contenció de la mateixa secció i longituds diferents que es col·loquen paral·lels a
la pista polivalent i giren quedant perpendiculars al centre cívic. D’aquesta manera l’espectador té sempre
una visió còmode a la pista polivalent i accés per l’actual paviment que rodeja el centre cívic.
Cada una de la tira de la grada es retorça de formes diferents: per donar accés des de la cota 0 adaptant
al terreny en forma de rampa, en el cas dels dos primers murs, per ampliar l’espai i crear l’escenari, en el
cas del 3r i per crear una terrassa més amplia i en un futur el nou escenari més elevat i centrat, en el cas
de la tira 4.
La distància entre graderies és de 1,50m-2,5m i està calculat per poder-se enjardinar i contenir arbres que
produeixin ombra al seu entorn; per aconseguir un espai de pas ampli per a no molestar l’espectador que
està assegut sobre el mur; per a que una persona pugui seure amb les cames estirades i l’esquena
recolzada en el mur; i per a que varies persones puguin seure en grup i conversar còmodament per contra
del que ofereix només la grada tradicional que encara a les persones cap a un mateixa direcció sense
marges.
Aquest sistema permet resoldre la contenció de terres i la formació de varis tipologies de seient amb un
únic element de mur de bloc de formigó revestit amb pedra, per no trencar amb l’entorn natural on es situa.
No es preveu il·luminar concretament la grada o l’escenari doncs amb la il·luminació actual de la pista es
creu suficient per a l’espai. A més, ens els casos d’actuacions es preveu que el mateix acte incorpori la
seva pròpia il·luminació que segur serà més especifica i adequada.
Amb les instal·lacions projectades es vol abastir l’escenari per a tot tipus d’actuacions i actes i també dotar
amb un sistema de reg aquest espai que es pretén enjardinar.
En una tercera fase futura, es preveu doblar tota aquesta superfície construïda, fent la simetria desde el
centre de la pista, per aconseguir la pista de bàsquet reglamentària i la conseqüent graderia i per dotar
amb la urbanització d’aquest equipament urbà complet.
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MD2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL
Planejament:
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’ESCALA
Aprovat per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993 Publicada l’aprovació definitiva al D.O.G.C núm. 1.770
de 14-07-93 Publicada la normativa al B.O.P 109 de 4.09.93
Qualificació del sòl:
E1. Sistema d’Equipaments Públics.
ART. 71.- CLASSIFICACIÓ DELS USOS NO PROVISIONALS.
[...] 10 - Equipaments comunitaris. Comprèn els següents usos, sempre que siguin d’accés al públic en
general, o al seu servei, tant si són de gestió pública com privada. [...] - Esportiu. [...]
ART. 98.- CLAU E - SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS.
Són àrees destinades a la ubicació de funions de Servei Públic on es satisfan necessitats col·lectives que
entren, en la seva major part, dins les competències i obligacions de l’Ajuntament, dins del seu paper per
a millorar la qualitat de vida. [...]
El Pla no predetermina quin tipus d’Equipaments ha d’anar sobre cada emplaçament, deixant a
l’Ajuntament la decisió en funció de les seves necessitats. A continuació s’enumeren els usos possibles.
[...] 2 - Esportiu. Tot allò que comprèn aquesta documentació. [...]

MD2.3 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES
L'espai d’intervenció per a la construcció de la graderia i de l’escenari és d’una àrea de 293,85 m² en
projecció horitzontal.
L’escenari té una superfície de fusta de 37,39 m².
Les grades tenen una longitud total de 112,75 m; amb un ample de 50cm, cosa que correspon a una
superfície en projecció horitzontal de 56,38 m².
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Es realitzarà una inspecció ocular del terreny per definir la zona a realitzar l’esbrossada i neteja per retirar:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com a mínima
25 cm. La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig
definitiu de l'obra.
Una vegada realitzada l’esbrossada es replantejarà en el terreny d’acord amb els punts topogràfics
l’excavació, les rases i els pous. Aquests treballs es realitzaran amb mitjans mecànics fins a la profunditat
exigida en la documentació gràfica.
Les excavacions quedaran protegides enfront accions d'erosió o ensorrada i es prendran les mesures
oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles.
Les terres extretes es deixaran en un espai de l’emplaçament on es puguin reutilitzar o carregar a camió i
no molestin als operaris en els següents treballs a realitzar.
En tots els casos es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei
o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Si existissin
aquestes instal·lacions es sol·licitarà a les corresponents companyies subministradores la solució a
adoptar.
Un cop acabades les tasques d’excavació, es procedirà a la compactació del terreny fins a aconseguir el
grau de compactació adequat per rebre la fonamentació de les grades.
Posteriorment, arribat el moment posterior a la creació de les grades, s’estendran les terres anteriorment
excavades en tongades de gruix uniforme, deixant el terreny perfilat en bast. Les terres o àrids utilitzats en
l'estesa quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys.
A l’espai immediat enterrat del mur de bloc de formigó, s’estendrà una capa de reblert de grava de 20 a 30
mm de diàmetre embolicada en un geotèxtil no teixit compost. S'acabarà el reblert en les condicions
adequades que garanteixin el drenatge del terreny i es protegirà per a evitar la seva contaminació.

MC 1 FONAMENTS I GRADA
Després de l’excavació i compactació, amb els nivells correctes es procedirà a crear la graderia. Primer es
muntarà el sistema d'encofrat per a la sabata correguda de fonamentació de secció rectangular de 30cm
d’alçada i 70cm d’amplada, per contenir el mur de 30cm i una base pel revestiment de pedra de les grades.
Es realitzaran les fixacions, apuntalaments i anivellaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Un cop muntats els encofrats s’abocarà una capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació de 5cm. Es replantejarà i muntarà l’armat amb rodons de 10mm
separats cada 20cm, i les esperes de 12mm cada 20cm que armaran el mur de contenció de blocs de
formigó; es col·locaran els tubs necessaris per a pas d'instal·lacions i es formigonarà, compactarà i curarà
el formigó.
S’executarà un mur de contenció de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó H, llis
estàndard color gris, 50x20x30 cm, armat i formigonat, per revestir amb maçoneria ordinària de pedra
calcària amb junta seca, al frontal i a la coronació superior del mur.
En els punts on es projecta l’escaló, el mur de bloc canviarà la seva secció i serà el revestiment de pedra
qui arribi a la cota necessària per crear el pas d’escala.
En el punt de l’escenari on s’instal·li la fornícula, el mur de bloc de formigó s’enllaçarà amb la fornícula de
manera que quedin els blocs ben travats.
Previ al formigonat es disposaran els tubs de drenatge o els forats pertinents. Se suspendran els treballs
de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior
a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota
dels 0°C. Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les
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condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

MC 2 PAVIMENTS EXTERIORS
El paviment de l’escenari consistirà en una tarima formada per taules de fusta massissa, de pi de color
marró, tractada en autoclau amb acabat raspallat, fixades mitjançant el sistema de fixació vista amb
cargols autotaladrants d'acer inoxidable, amb cap aixamfranat, col·locats sobre l'ample del post sobre
llistons de fusta de pi tractats també en autoclau separats entre ells 50 cm.
La tarima estarà al mateix nivell que la grada 2 i es separarà dels revestiments de pedra uns 2-3cm segons
les irregularitats, però no adaptant-se a ella; es a dir; no desfarà la seva forma geomètrica. En els punts
del perímetre on no interaccioni amb la pedra de la grada, es taparan els llistons amb un remat lateral que
s’amagarà en el terreny.
Les llates d'empostissar es fixaran amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre solera de formigó armat
de 15 cm d'espessor, amb junts i malla electrosoldada, col·locada sobre separadors homologats, amb
acabat reglejat per al seu posterior ús com a suport de la tarima.
Previ a la solera s’haurà format una de base de grava fins a aconseguir el nivell necessari i col·locat una
làmina separadora de polietilè, no adherida a sobre el terreny.

MC 3 INSTAL·LACIONS
Drenatges
Cada una de les grades conté en l’extradós del mur, un reblert de grava filtrant embolicat amb geotèxtil i
cada mur té els tubs de drenatge o forats pertinents perquè l’aigua pugui filtrar fins la última grada en la
cota més baixa, prèvia a la pista. És en aquesta primera terrassa on es munta una canonada soterrada de
drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, amb un tub ranurat de
PVC. Aquest tub anirà col·locat sobre una solera de formigó en massa i reblert lateral i superior grava
filtrant. Tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes.
Aquest tub connectarà amb un pou de drenatge de 100x100x100 reblert amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre compactada i embolicada també en un geotèxtil de les mateixes característiques. Es comprovarà
el seu funcionament amb la realització de proves de servei.
Elèctriques
Es començarà per demolir la base de formigó en massa que conté les canalitzacions previstes en una fase
anterior al projecte per abastir l’escenari. Es buscarà el traçat de la fase anterior al present projecte de la
canalització pel pas d’instal·lacions i s’interceptarà en el punt més òptim.
Per fer la connexió, en cas que fos necessari, es procedirà a la ruptura del ferm de la pista polivalent i
s’instal·larà un pericó d’obra de fàbrica de dimensions interiors 48x48x60 cm col·locat sobre solera de
formigó de 15 cm d'espessor, 15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil.
Es prolongarà la canalització soterrada amb el mateix tipus de tub corbat de polietilè fins arribar al lateral
de l’escenari, on s’introduirà en una fornícula d’obra de 50x50x50cm.
Aquesta fornícula tindrà un registre accessible des de l’escenari amb un marc i una porta de fulla de
400x400 mm de llum i altura, amb acabat galvanitzat, i amb pany i clau. Aquesta porta contarà amb els
perfils necessaris per poder anar revestida amb pedra, de manera que aquest registre no trenqui amb
l’estètica de la graderia. Per tant, tindrà els reforços pertinents per acceptar aquest pes en el seu gir.
Es muntarà sobre un bastiment previ col·locat, fixat i segellat en obra. Es pintarà de color negre mat de
manera que quedi el màxim de dissimulat junt al revestiment de pedra i quedarà totalment muntada i
provada.
Finalment es passaran els cables que requereixi la instal·lació de l’escenari fins arribar a connectar amb
els generals del Centre Cívic i es procedirà a la seva connexió i prova de servei.
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Reg
S’instal·larà la xarxa de reg durant el procés de estesa de terres, d’aquesta manera no caldrà realitzar les
rases a la zona de les grades. En canvi, caldrà connectar la xarxa amb la xarxa general de distribució
d’aigua a la cantonada del centre cívic, pel que farà falta excavar petites rases amb l’objectiu d’amagar les
canonades de forniment a la jardinera lateral de l’edifici. Aquesta connexió s’allotjarà en un pericó de
dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 cm
d'espessor i tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil.
El pericó anterior connectarà amb un altre pericó més proper a les grades que contarà amb línia elèctrica
monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg continguts dins del mateix
pericó. Així doncs, es contarà amb un programador electrònic per a regatge automàtic, amb capacitat per
posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locat en exterior junt amb les 3
electrovàlvules per a reg per degoteig..
S’instal·laran tres línies de canonades de forniment i distribució d'aigua de reg, una per a cada nivell de
graderia, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, enterrada a la suficient
profunditat perquè el manteniment de la jardineria no el pugui arribar a malmetre.
Cada línia tindrà l’objectiu d’arribar a derivar a una canonada de reg per degoteig, formada per tub de
polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats situats cada 30 cm que
rodejaran cada un dels arbres.
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà
una evacuació ràpida. Es comprovarà el seu correcte funcionament.
Entre la connexió amb la xarxa generl de distribució i les electrovàlvules, s’instal·laran 3 punts de connexió
hidràulica a la canonada de proveïment i distribució: dos al lateral de l’edifici del Centre Cívic i un proper al
pericó de les electrovàlvules.

MC 4 JARDINERIA
Es subministraran 7 Alzines (Quercus ilex) en contenidor estàndard i es plantaran en el clot prèviament
excavat. Al fons del clot es formarà una capa de drenatge, si el terreny ho requerís, de 20cm de gruix amb
grava compactada i embolicada amb un geotèxtil. Una vegada presentat l’arbre i emplenat el clot amb terra
vegetal fertilitzada i garbellada, s’instal·laran els tutors subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles
mitjançant un cinturó elàstic de goma, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu
creixement. Posteriorment es regarà.
Pel que fa a les terrasses enjardinades, s’estendrà una capa de terra vegetal fertilitzada i garbellada i sobre
el terreny, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm per a la sembra de gespa consistent en
una barreja de llavors de festuca arundinacea (30%), cynodon (40%) i poa pratensis (30%).
Es realitzarà el manteniment necessari, neteja, re-sembra i reg per mantenir el grau d’humitat constant fins
aconseguir la correcta instal·lació de la grama i garantir l'arrel al terreny.
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MN NORMATIVA APLICABLE

MN1 URBANITZACIÓ
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais
urbans.
GENERAL
VIALITAT
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
HIDRANTS D’INCENDI
XARXES DE SANEJAMENT
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
GENERAL
ALTA TENSIÓ
BAIXA TENSIÓ
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
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MN1 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)
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 carreteres _(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 carreteres _(BOE
07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
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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)
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)
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
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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.
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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01. Gespa de llavors de festuca arundinacea 30%, cynodon 40% i poa pratensis 30%. // 02. Terra vegetal fertilitzada i garbellada. // 03. Geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster. // 04. Grava de 20 a 30 mm de diàmetre. // 05. Estesa de terres de la pròpia excavació. // 06. Mur de
contenció de bloc de formigó H de 50x20x30cm armat i formigonat. // 07. Sabata correguda de fonamentació de formigó armat de 70x30cm. //
08. Capa de formigó de neteja de 5cm. // 09. Revestiment de maçoneria de pedra calcària. // 10. Armadura sabata Ø10 cada 20cm. // 11.
Armadura mur Ø12 cada 20cm. // 12. Base de grava de 20 a 30 mm de 20cm. // 13. Làmina separadora de polietilè. // 14. Base de formigó armat
de 15cm amb malla electrosoldada de 20x20cm Ø6. // 15. Rastrells de fusta de pi, de 65x38mm. // 16. Tarima massissa de pi de
30x140x2400mm, color marró. // 17. Tub ranurat de PVC de doble paret, amb ranurat de 220° per drenatge. // 18. Solera de formigó en massa
per rebre el tub. // 19. Formació escaló de 25x25cm. // 20. Detall de pista polivalent (Fase 1).
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1 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

Amidament

1.1 Treballs preliminars
1.1.1

M²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Uts.
1

Superfície

Llargada Amplada

Alçada

293,856

Parcial

Subtotal

293,856
293,856

293,856

Total m² :

293,856

1.2 Excavacions
1.2.1

M³

Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Buidat a 0

Nivell d'excavació
Linia 2
Linia 3
Linia 4

Uts.
1
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
-1

0-50
0-50
0-50
0-50
50-100
50-100
100-150
100-150
150-200
150-200
200-250
200-250
250-300
250-300
Fonament linia 1
Esbrossada

Uts.
-1
-1
-1

Llargada Amplada
19,670
22,140
45,039
45,039
48,730
48,730
56,901
56,901
68,038
68,038
25,471
25,471
7,858
7,858
15,573
293,856
Llargada Amplada
278,283
214,827
108,066

Alçada

Parcial

0,250
0,250
0,250
0,500
0,500
0,500
1,000
0,500
1,500
0,500
2,000
0,500
2,500
0,500
0,450
0,250

4,918
5,535
5,630
11,260
24,365
12,183
56,901
14,225
102,057
17,010
50,942
6,368
19,645
1,965
7,008
-73,464

Subtotal

266,548

266,548

Alçada

Parcial

Subtotal

0,050
0,500
0,500

-13,914
-107,414
-54,033
-175,361

-175,361

91,187
Total m³ :

91,187
91,187

1 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

Amidament

1.2.2

M³

Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Uts.
7
1

Arbres
Pou drenatge

1.2.3

M³

Uts.

Pa

0,800
1,000

0,800
1,000

Alçada

Parcial

1,000
1,000

4,480
1,000

Subtotal

5,480

5,480

Total m³ :

5,480

Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

1
1

Tubs escenari
Linia reg

1.2.4

Llargada Amplada

Llargada Amplada
10,000
10,000

0,600
0,600

Alçada

Parcial

0,600
0,600

3,600
3,600

Subtotal

7,200

7,200

Total m³ :

7,200

Extra. Previsió h. Excavació en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i
carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Total pa :

10,000

1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
1.3.1

M²

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació
de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Total m² :

249,288

1 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

Amidament

1.3.2

M³

Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans
mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Uts.

Area base
Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Escenari

1.3.3

M³

1
-1
-1
-1
-1
-1

Reg

293,856
22,200
27,050
33,850
29,650
37,390

0,750
0,750
0,750
0,750

Alçada

Parcial

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,300

102,850
-5,828
-7,101
-8,886
-7,783
-11,217

Subtotal

62,035

62,035

Total m³ :

62,035

Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en
central i abocament amb bomba.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Uts.

Escenari

Llargada Amplada

1
-3
1
-3

Llargada Amplada
10,000
0,700
10,000
0,700

0,600
0,600
0,600
0,600

Alçada

Parcial

0,150
0,150
0,150
0,150

0,900
-0,189
0,900
-0,189

Subtotal

1,422

1,422

Total m³ :

1,422

2 Grades
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M²

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata correguda de fonamentació de
secció rectangular, format per taulons de fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat. Inclús p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte.
Uts.
2
2
2
2
8

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Laterals

2.2

M³

Formigo

Uts.
1
1
1
1

Merma

Uts.
0,1

+10%

M³

Alçada

Parcial

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

15,540
18,935
23,695
20,755
1,960

Subtotal

80,885

80,885

Total m² :

80,885

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,700
0,700
0,700
0,700

0,050
0,050
0,050
0,050

0,777
0,947
1,185
1,038
3,947

3,947

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

22,200
27,050
33,850
29,650

3,947

Subtotal

0,395
0,395

0,395

4,342
Total m³ :

4,342
4,342

Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 54,857 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p
d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions,
armadures d'espera dels pilars o altres elements i curació del formigó.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Uts.
1
1
1
1

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200

Merma
+10%

22,200
27,050
33,850
29,650
0,700

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació
de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200

2.3

Llargada Amplada

Uts.
0,1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,700
0,700
0,700
0,700

0,300
0,300
0,300
0,300

4,662
5,681
7,109
6,227
23,679

23,679

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

22,200
27,050
33,850
29,650

23,679

Subtotal

2,368
2,368

2,368

26,047

26,047

2 Grades
Nº

U

Descripció

Amidament
Total m³ :

2.4

M²

Execució de mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard
color gris, 50x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en
sacs, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa,
preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,214 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 18,4 kg/m². Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures,
lligadures, brancals i queixals, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació
del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació d'armadures en els buits de les
peces. Preparació del formigó. Disposició dels tubs de drenatge o dels forats pertinents. Abocat, vibrat i
curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Uts.
1
1
1
1
-8

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Laterals

Merma

Uts.
0,1

+10%

2.5

M³

Llargada Amplada
22,200
27,050
33,850
29,650
0,200
Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

8,880
10,820
13,540
11,860
-0,640
44,460

44,460

Alçada

Parcial

Subtotal

44,460

Subtotal

4,446
4,446

4,446

48,906
Total m² :

48,906
48,906

Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de pedra calcària, a una cara
vista, entre terrenys a diferent nivell, de fins 3 m d'altura, rebuda amb morter de ciment i calç
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:1:7, subministrat en sacs,
sense incloure la fonamenatció i incloent pedres de maçoneria, morter d'unió, enfonsat de junts,
alineat, aplomat i drenatge, completament acabat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les maçoneries i encunyat dels
mateixos amb reble. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Disposició dels tubs de drenatge. Refinament, rejuntat i enfundir de nafres. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Frontal

Uts.
1
1
1
1
-8

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Laterals

Superior

Uts.
1
1
1
1
-8

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Laterals

Laterals

Uts.
8

Merma
+10%
+10%

26,047

Uts.
0,1
0,1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

2,664
3,246
4,062
3,558
-0,192
13,338

13,338

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

1,332
1,623
2,031
1,779
-0,096

22,200
27,050
33,850
29,650
0,200

22,200
27,050
33,850
29,650
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Llargada Amplada

Subtotal

6,669

6,669
Subtotal

Alçada

Parcial

0,200

0,600

0,480
0,480

0,480

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,500

13,338
6,669

1,334
0,667
(Continua...)

2 Grades
Nº
2.5
+10%

U

Descripció

Amidament

M³

Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de pedra c…
0,1

0,480

(Continuació...)
0,048
2,049

2,049

22,536
Total m³ :

22,536
22,536

3 Drenatges
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1

M

Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I, de 5 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb
grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a
la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de
200 g/m². Inclús junts. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i instal·lació
de la canonada. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant
realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Uts.
1

Linia 50

3.2

M³

3.3

1
1
1
1

M³

Alçada

22,200

Parcial

Subtotal

22,200
22,200

22,200

Total m :

22,200

Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans
mecànics; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a
la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de
200 g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Uts.

Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200

Llargada Amplada

Llargada Amplada
22,200
27,050
33,850
29,650

0,250
0,250
0,250
0,250

Alçada

Parcial

0,500
0,500
0,500
0,500

2,775
3,381
4,231
3,706

Subtotal

14,093

14,093

Total m³ :

14,093

Reblert de pou de drenatge amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m,
una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Total m³ :

1,000

4 Escenari
Nº

U

Descripció

Amidament

4.1

M³

Formació de base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Uts.

Escenari base

4.2

M²

1

4.3

M²

1

4.4

M²

Alçada

Parcial

0,150

5,609

Subtotal

5,609

5,609

Total m³ :

5,609

Llargada Amplada

Alçada

37,390

Parcial

Subtotal

37,390
37,390

37,390

Total m² :

37,390

Formació de base de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base
existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Uts.

Escenari base

37,390

Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 46
g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.
Uts.

Escenari base

Llargada Amplada

1

Llargada Amplada

Alçada

37,390

Parcial

Subtotal

37,390
37,390

37,390

Total m² :

37,390

Subministrament i col·locació de tarima formada per taules de fusta massissa, de pi (Pinus pinaster) de
30x140x2400 mm, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, acabat raspallat, fixades mitjançant el sistema de fixació vista amb cargols
autotaladrants d'acer inoxidable, amb cap aixamfranat, col·locats sobre l'ample del post (com a
mínim 2 per suport), sobre llistons de fusta de pi, de 65x38 mm, tractada en autoclau, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, separades entre elles 50 cm; les llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics
expansius i tirafons, sobre solera de formigó (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de peces especials.
El preu inlou els remats laterals de la tarima i el registre de la tarima per accedir a l'arqueta
d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig, anivellació i fixació de les llates d'empostissar. Col·locació de les taules de la
primera filada. Fixació dels posts de la primera filada sobre les llates d'empostissar. Col·locació i fixació
de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4 Escenari
Nº

U
Escenari base

Descripció

Amidament
1

37,390

37,390
37,390

37,390

Total m² :

37,390

5 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1

U

Demolició de base de formigó en massa de 50 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Total u :

5.2

U

Connexió de la canalització soterrada existent de tub corbable, de polietilè de doble paret, destinada
a l'alimentació de la superfície d'escenari que s'uneix la xarxa general, allotjada en pericó de
dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil.
Inclús p/p d'accessoris, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Rotura del ferm existent amb compressor. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb
morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Abocat del formigó per a
reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

5.3

M

5.4

M

1

Llargada Amplada

Alçada

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total m :

10,000

Subministrament i instal·lació de cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.

3+1

1,000

Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Uts.

Instal. escenari

1,000

4

Llargada Amplada
70,000

Alçada

Parcial

Subtotal

280,000
280,000

280,000

Total m :

280,000

5 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

5.5

U

Formació de fornícula de 50x50x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7
cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs, per a allotjament d'instal·lacions. Inclús fonamentació de formigó
en massa HM-20/B/20/I, passamurs, tancament superior mitjançant tauler ceràmic, arrebossat interior i
exterior amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs, i rebut de marcs i portes (no inclosos en aquest preu).
Inclou: Formació de la fonamentació. Preparació del morter. Execució de la fàbrica. Col·locació dels
passamurs. Execució del tancament superior de la fornícula. Rebut de marcs i portes. Arrebossat interior
i exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

5.6

U

Subministrament i col·locació de marc i porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 400x400 mm de llum i
altura, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb pany
i clau i amb reixeta de ventilació, plegada, acoblada i muntada, sobre bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a
obra. Totalment muntada i provada. Inclou els perfils necessaris per suportar el revestiment de pedra a
la seva cara exterior de manera que quedi integrada amb la resta del mur.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Revestiment de pedra a la seva cara exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

5.7

M²

1,000

1,000

Formació de capa d'esmalt sintètic, color negre, acabat mat, sobre superfície galvanitzada,
mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb propietats anticorrosives sobre
metalls no fèrrics, alumini, ferro galvanitzat, fusta en interiors i PVC, amb un espessor mínim de pel·lícula
seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de
resines alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,102
l/m²). Neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions
màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions
màximes.
Total m² :

1,000

6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1 Xarxes de reg
6.1.1

M

Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.

Connexió
Linia 3

6.1.2

U

1
1

Llargada Amplada
18,500
23,400

Alçada

Parcial

Subtotal

18,500
23,400
41,900

41,900

Total m :

41,900

Subministrament i instal·lació de connexió d'escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de reg de l'empresa subministradora amb la xarxa
d'abastiment i distribució interior, formada per tub de polietilè PE 40, de 25 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 3,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada; dispositiu de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la xarxa; clau de tall de 3/4" de diàmetre,
situada fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra
de fàbrica construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor,
arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i
tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús p/p d'accessoris, i connexió a la
xarxa. Sense incloure el trencament i restauració del ferm existent, l'excavació ni el posterior reblert
principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les
parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

1,000

6.1.3

U

Subministrament i instal·lació de boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de diàmetre,
amb tapa, enterrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució.
Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

6.1.4

M

Subministr i instal·lació de línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i
automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de
doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i connexionada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocament
de sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total U :

3,000

6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament
Total m :

6.1.5

U

Subministre i instal·lació de programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3
programes i 4 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb
capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en
exterior en armari estanc amb clau. Inclús programació. Totalment muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

6.1.6

U

M

Uts.

M

3,000

Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub
de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix,
PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús
p/p d'accessoris de connexió i. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Llargada Amplada

Alçada

37,700
32,650
23,400
15,000

Linia 1
Linia 2
Linia 3
Connexió

6.1.8

1,000

Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions
roscades, de 1/4" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb
pericó de plàstic proveït de tapa. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i
distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de l'electrovàlvula a la
canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

6.1.7

10,000

Parcial

Subtotal

37,700
32,650
23,400
15,000
108,750

108,750

Total m :

108,750

Subministre i instal·lació de canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre,
de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús p/p d'accessoris de
connexió. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.

Cercle arbres

6.2 Subministrament i plantació d'espècies

7

Llargada Amplada
2,000

Alçada

Parcial

Subtotal

14,000
14,000

14,000

Total m :

14,000

6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament

6.2.1

U

Subministrament d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc, d'un sol peu,
subministrada en contenidor estàndard de 60 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

6.2.2

U

Plantació d'arbre de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en
clot de 80x80x80cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc. Inclús retirada i càrrega a camió
de les terres sobrants.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades.
Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la
pròpia excavació. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les
terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U :

Total U :
6.2.3

U

U

M³

7,000

Subministrament a granel de terra vegetal fertilitzada i garbellada i estesa sobre el terreny, amb mitjans
manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una capa de gruix
uniforme de fins a 10 cm. Inclús p/p de rasanteigs i acabats, recollida i càrrega a camió o contenidor
dels components inadequats, sobrants i embalatges dels productes.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Càrrega a camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Area

Uts.
1
-1
-1
-1
-1
-1
7

Area base
Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Escenari
Arbres

Merma
+10%

7,000

Subministrament i formació en el fons de la plantació de 0,64 m² de superfície, abans de realitzar
aquesta, de capa de drenatge de 20 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria
compresa entre 20 i 40 mm. Sense incloure l'obertura ni el tapat del clot de plantació.
Inclou: Col·locació del geotèxtil en el fons del clot de la plantació. Abocament i compactació de la
capa d'àrids.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

6.2.5

7,000

Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat doble,
mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc
de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada,
exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. Inclús p/p d'ataconat i
neteja.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les
estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total U :

6.2.4

7,000

Uts.
0,1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,800

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,700

29,386
-1,110
-1,353
-1,693
-1,478
-3,739
3,136
23,149

23,149

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

293,856
22,200
27,050
33,850
29,550
37,390
0,800

23,149

0,500
0,500
0,500
0,500

Subtotal

2,315
2,315

2,315

25,464

25,464

6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament
Total m³ :

6.2.6

M²

Gespa per sembrada de barreja de llavors de festuca arundinacea (30%), cynodon (40%) i poa
pratensis (30%). Inclou el manteniment, neteja, re-sembra i reg necessari fins aconseguir la correcta
instal·lació de la grama. Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de terres i primer reg.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida superior a
2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. Garantir l'arrel al terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Area

Uts.
1
-1
-1
-1
-1
-1

Area base
Linia 50
Linia 100
Linia 150
Linia 200
Escenari

Merma
+10%

25,464

Uts.
0,1

Llargada Amplada
293,856
22,200
27,050
33,850
29,550
37,390

Parcial

Subtotal

293,856
-11,100
-13,525
-16,925
-14,775
-37,390

0,500
0,500
0,500
0,500

Llargada Amplada
200,141

Alçada

Alçada

200,141

200,141

Parcial

Subtotal

20,014
20,014

20,014

220,155
Total m² :

220,155
220,155

7 Gestió de residus
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

M³

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de
l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega en el camió o contenedor
corresponent.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat
segons especificacions de Projecte.

7.2

M³

Transport amb camió de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o
cartons, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Total m³ :

Total m³ :
7.3

M³

M³

8,000

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Extretes

Uts.
1
1
7
1
1
1
1

Esbrossada
Excavació
Pous arbres
Pou drenatge
Rases
Linia reg
Rases reg

Esponjament

Uts.
0,25

+25%

Reutilitzades
Reomplert

8,000

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Total m³ :

7.4

8,000

Uts.
-1

Llargada Amplada
293,856
91,187
0,800
1,000
10,000
10,000
41,900

Alçada

Parcial

0,250

73,464
91,187
4,480
1,000
3,600
3,600
4,190

0,800
1,000
0,600
0,600
0,200

1,000
1,000
0,600
0,600
0,500

Llargada Amplada

Alçada

181,521
Llargada Amplada
62,035

Subtotal

181,521

181,521

Parcial

Subtotal

45,380
Alçada

45,380

45,380

Parcial

Subtotal

-62,035
-62,035

-62,035

164,866
Total m³ :

164,866
164,866

7 Gestió de residus
Nº

U

Descripció

Amidament

7.5

M³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Uts.
1

Llargada Amplada
164,866

Alçada

Parcial

Subtotal

164,866
164,866

164,866

Total m³ :

164,866

8 Control de qualitat i assaigs
Nº

U

Descripció

Amidament

8.1

U

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació de 4 provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Total u :

5,000

9 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

Amidament

9.1

U

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Total U :

1,000

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

Amidament

Preu

Import

1.1 Treballs preliminars
1.1.1

M²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Total m² :

293,856

0,87

Total 1.1 Treballs preliminars

255,65
255,65

1.2 Excavacions
1.2.1

M³

Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

1.2.2

M³

Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega
a camió.

Total m³ :

Total m³ :
1.2.3

M³

Pa

5,480

3,14

13,07

286,33

71,62

Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega
a camió.
Total m³ :

1.2.4

91,187

7,200

12,28

88,42

Extra. Previsió h. Excavació en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga
manual a camió.
Total pa :

10,000

48,21

Total 1.2 Excavacions

482,10
928,47

1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
1.3.1

M²

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Total m² :

1.3.2

M³

M³

3,05

760,33

Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans
mecànics.
Total m³ :

1.3.3

249,288

62,035

2,50

155,09

Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en central
i abocament amb bomba.
Total m³ :

1,422

73,41

104,39

Total 1.3 Esteses, reomplerts i compactacions

1.019,81

Total Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny :

2.203,93

Pressupost parcial nº 2 Grades
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M²

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, amortitzables
en 15 usos per a sabata correguda de fonamentació de secció rectangular.
Total m² :

2.2

M³

M³

18,25

Import

1.476,15

Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de capa de formigó
de neteja i anivellament de fons de fonamentació.
Total m³ :

2.3

80,885

Preu

4,342

82,04

356,22

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 54,857 kg/m³, sense incloure
encofrat.
Total m³ :

26,047

144,20

3.755,98

2.4

M²

Mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó H, llis estàndard color gris,
50x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat
amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,214 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 18,4 kg/m².

2.5

M³

Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de pedra calcària, a una cara vista,
H<=3 m, rebuda amb morter de ciment i calç confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:1:7, subministrat en sacs, sense incloure fonamentació.

Total m² :

Total m³ :

48,906

22,536

83,42

222,78

Total Pressupost parcial nº 2 Grades :

4.079,74

5.020,57

14.688,66

Pressupost parcial nº 3 Drenatges
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1

M

Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de
5 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a
25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant, tot això embolicat en un geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de
1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada.
Total m :

22,200

Preu

39,49

Import

876,68

3.2

M³

Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans mecànics; i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².

3.3

M³

Reblert de pou de drenatge amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat en un
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².

Total m³ :

Total m³ :

14,093

1,000

28,35

28,30

Total Pressupost parcial nº 3 Drenatges :

399,54

28,30

1.304,52

Pressupost parcial nº 4 Escenari
Nº

U

Descripció

Amidament

4.1

M³

Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics,
en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.
Total m³ :

4.2

M²

5,609

Preu

26,76

Import

150,10

Làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 46 g/m², col·locada sobre el terreny o
sobre un emmacat.
Total m² :

37,390

1,28

47,86

4.3

M²

Base de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment.

4.4

M²

Tarima formada per taules de fusta massissa, de pi (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm, color marró,
tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat
raspallat, fixades mitjançant el sistema de fixació vista amb cargols autotaladrants d'acer inoxidable, amb
cap aixamfranat, sobre llistons de fusta de pi, de 65x38 mm, tractada en autoclau, amb classe d'ús 4
segons UNE-EN 335, separats entre ells 50 cm; les llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i
tirafons, sobre solera de formigó (no inclosa en aquest preu). El preu inlou els remats laterals de la tarima i
el registre de la tarima per accedir a l'arqueta d'instal·lacions.

Total m² :

Total m² :

37,390

37,390

18,35

62,47

Total Pressupost parcial nº 4 Escenari :

686,11

2.335,75

3.219,82

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1

U

Demolició de base de formigó en massa de 50 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Total u :

1,000

Preu

37,75

Import

37,75

5.2

U

Connexió de la canalització soterrada existent de tub corbable, de polietilè de doble paret, destinada a
l'alimentació de la superfície d'escenari. Derivació en pericó d'obra de fabrica. Inclou rotura i reposició del
paviment de la pista en cas de ser necessari.

5.3

M

Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè
de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús cinta de senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total U :

Total m :

1,000

10,000

143,98

5,67

143,98

56,70

5.4

M

Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

5.5

U

Fornícula de 50x50x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs, per a allotjament d'instal·lacions (marcs i portes no inclosos en aquest preu).

Total m :

Total U :
5.6

U

M²

1,000

1,16

199,53

324,80

199,53

Marc i porta d'acer galvanitzat d'una fulla, 400x400 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat, amb
reixa de ventilació i pany i clau. Inclou els perfils necessaris per suportar el revestiment de pedra a la seva
cara exterior de manera que quedi integrada amb la resta del mur.
Total U :

5.7

280,000

1,000

95,37

95,37

Esmalt sintètic, color negre, acabat mat, sobre superfície galvanitzada, neteja i preparació de la superfície
a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació de
secat ràpid, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma
(rendiment: 0,102 l/m²).
Total m² :

1,000

21,56

Total Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions :

21,56

879,69

Pressupost parcial nº 6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament

Preu

Import

6.1 Xarxes de reg
6.1.1

M

Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.
Total m :

6.1.2

U

U

5,15

215,79

Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de
25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,5 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de
fàbrica.
Total U :

6.1.3

41,900

1,000

251,30

251,30

Boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de diàmetre, amb tapa.
Total U :

3,000

28,18

84,54

6.1.4

M

Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i automatismes de reg, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre.

6.1.5

U

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3 programes i 4 arrencades
diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern.

6.1.6

U

Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 1/4" de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

Total m :

Total U :

Total U :
6.1.7

M

M

1,000

3,000

8,50

212,61

61,25

85,00

212,61

183,75

Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de polietilè PE 40 de color negre
amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.
Total m :

6.1.8

10,000

108,750

5,80

630,75

Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 30 cm.
Total m :

14,000

1,82

Total 6.1 Xarxes de reg

25,48
1.689,22

6.2 Subministrament i plantació d'espècies
6.2.1

U

Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc, d'un sol peu, subministrada en contenidor
estàndard de 60 l.

6.2.2

U

Plantació d'arbre de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot
de 80x80x80 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc.

6.2.3

U

Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de
plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma,
regulable, de 4 cm d'amplada.

Total U :

Total U :

Total U :
6.2.4

U

M³

7,000

7,000

189,11

11,62

17,49

1.323,77

81,34

122,43

Drenatge per a clot de plantació de 80x80 cm², mitjançant la formació en el fons d'aquest d'una capa de
drenatge de 20 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40
mm, col·locada sobre geotèxtil.
Total U :

6.2.5

7,000

7,000

5,23

36,61

Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny, amb mitjans manuals,
en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una capa de gruix uniforme de
fins a 10 cm.
Total m³ :

25,464

47,96

1.221,25

Pressupost parcial nº 6 Jardineria
Nº

U

Descripció

Amidament

6.2.6

M²

Gespa per sembrada de barreja de llavors de festuca arundinacea (30%), cynodon (40%) i poa pratensis
(30%). Inclou el manteniment, neteja, re-sembra i reg necessari fins aconseguir la correcta instal·lació de la
grama.
Total m² :

220,155

Preu

7,21

Import

1.587,32

Total 6.2 Subministrament i plantació d'espècies

4.372,72

Total Pressupost parcial nº 6 Jardineria :

6.061,94

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

M³

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions (formigó,
ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.

7.2

M³

Transport amb camió de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o
cartons, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.

7.3

M³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³ :

Total m³ :

Total m³ :

8,000

8,000

8,000

Preu

2,58

3,23

8,49

Import

20,64

25,84

67,92

7.4

M³

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.

7.5

M³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total m³ :

Total m³ :

164,866

164,866

4,69

2,46

Total Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus :

773,22

405,57

1.293,19

Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat i assaigs
Nº

U

Descripció

8.1

U

Assaig de consistència i resistència del formigó.
Total u :

Amidament

Preu

Import

5,000

82,40

412,00

Total Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat i assaigs :

412,00

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

Amidament

9.1

U

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Total U :

1,000

Preu

450,96

Total Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut :

Import

450,96

450,96

Import (€)

Capítol
1 Condicionament del terreny
1.1 Treballs preliminars

255,65

1.2 Excavacions

928,47
1.019,81

1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
Total 1 Condicionament del terreny :
2 Grades

2.203,93
14.688,66

3 Drenatges

1.304,52

4 Escenari

3.219,82

5 Instal·lacions

879,69

6 Jardineria
6.1 Xarxes de reg

1.689,22

6.2 Subministrament i plantació d'espècies

4.372,72
Total 6 Jardineria :

7 Gestió de residus

6.061,94
1.293,19

8 Control de qualitat i assaigs

412,00

9 Seguretat i salut

450,96

Pressupost d'execució de material (PEM)

30.514,71

13% de despeses generals

3.966,91

6% de benefici industrial

1.830,88

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

36.312,50
7.625,63

43.938,13

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTAVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

1 Condicionament del terreny
Codi

U

Descripció

Total

1.1 Treballs preliminars
1.1

m²

0,017 h
0,007 h
2,000 %

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

41,150 €
17,730 €
0,820 €
0,840 €

Preu total por m²

0,70 €
0,12 €
0,02 €

0,03 €

0,87 €

1.2 Excavacions
1.2

m³

0,062 h
0,025 h
2,000 %

Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

41,150 €
17,730 €
2,990 €
3,050 €

Preu total por m³
1.3

m³

0,252 h
0,171 h
2,000 %

2,55 €
0,44 €
0,06 €

0,09 €

3,14 €

Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %

Costos indirectes

37,350 €
17,730 €
12,440 €
12,690 €

Preu total por m³

9,41 €
3,03 €
0,25 €

0,38 €

13,07 €

1 Condicionament del terreny
Codi

U

Descripció

1.4

m³

Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

0,237 h
0,160 h
2,000 %

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %

Total

Costos indirectes

37,350 €
17,730 €
11,690 €
11,920 €

Preu total por m³
1.5

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

8,85 €
2,84 €
0,23 €

0,36 €

12,28 €

pa

Extra. Previsió h. Excavació en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

h
h
h
h
%

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %

Costos indirectes

4,170 €
3,900 €
20,090 €
17,730 €
45,890 €
46,810 €

Preu total por pa

4,17 €
3,90 €
20,09 €
17,73 €
0,92 €

1,40 €

48,21 €

1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
1.6

0,104
0,005
0,114
2,000

m²

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

h
h
h
%

Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

8,590 €
40,690 €
15,880 €
2,900 €
2,960 €

Preu total por m²
1.7

m³

0,015 h
0,099 h
2,000 %

0,89 €
0,20 €
1,81 €
0,06 €

0,09 €

3,05 €

Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

41,150 €
17,730 €
2,380 €
2,430 €

Preu total por m³

0,62 €
1,76 €
0,05 €

0,07 €

2,50 €

1 Condicionament del terreny
Codi

U

Descripció

1.8

m³

Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat
en central i abocament amb bomba.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,000 m³
0,041 h
0,086 h
0,167 h
2,000 %

Total

Formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en central.
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús
p/p de desplaçament.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

58,410 €
172,580 €

58,41 €
7,08 €

20,090 €
15,880 €
69,870 €
71,270 €

1,73 €
2,65 €
1,40 €

Preu total por m³

2,14 €

73,41 €

2 Grades
Codi

U

Descripció

2.1

m²

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata correguda de
fonamentació de secció rectangular, format per taulons de fusta, amortitzables en 15 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús p/p d'elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

m³
kg
kg
l

Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua
per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
Oficial 1ª encofrador.
Ajudant encofrador.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,005
0,100
0,050
0,030

0,375 h
0,375 h
2,000 %

Total

390,000 €
1,130 €
7,160 €
2,030 €

1,95 €
0,11 €
0,36 €
0,06 €

21,090 €
18,620 €
17,370 €
17,720 €

7,91 €
6,98 €
0,35 €

Preu total por m²
m³

2.2

1,000 m³
0,072 h
0,074 h
0,248 h
2,000 %

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús
p/p de desplaçament.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

59,480 €
172,580 €

59,48 €
12,43 €

21,090 €
18,620 €
78,090 €
79,650 €

1,56 €
4,62 €
1,56 €

Preu total por m³
m³

2.3

8,000 U
57,600 kg
0,439
1,000
0,020
0,051

kg
m³
m
h

0,354
0,354
0,058
0,288
2,000

h
h
h
h
%

0,53 €

18,25 €

2,39 €

82,04 €

Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 54,857 kg/m³, sense incloure l'encofrat
en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors,
col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions, armadures d'espera dels pilars o altres elements i
curació del formigó.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a
pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Separador homologat per fonamentacions.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de varis diàmetres.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús
p/p de desplaçament.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,130 €
0,640 €

1,04 €
36,86 €

1,130 €
69,280 €
6,500 €
172,580 €

0,50 €
69,28 €
0,13 €
8,80 €

21,090 €
18,620 €
21,090 €
18,620 €
137,250 €
140,000 €

7,47 €
6,59 €
1,22 €
5,36 €
2,75 €

Preu total por m³

4,20 €

144,20 €

2 Grades
Codi

U

Descripció

2.4

m²

Execució de mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard color gris, 50x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:5, subministrat en sacs, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,214 m³/m², en
pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 18,4 kg/m². Inclús p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació
d'armadures en els buits de les peces. Preparació del formigó. Disposició dels tubs de drenatge
o dels forats pertinents. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

10,000 U
18,400 kg
0,125 kg
105,874 kg
0,046
0,133
0,267
0,036
0,159
0,688
0,953
0,208
0,208
2,000

m³
t
t
t
h
h
h
h
h
%

Total

Bloc de formigó H, llis estàndard color gris, 50x20x30 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir. Segons UNE-EN 771-3.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de varis diàmetres.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.
Aigua.
Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra.
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm.
Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.
Formigonera.
Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.
Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

1,200 €

12,00 €

0,640 €

11,78 €

1,130 €
0,100 €

0,14 €
10,59 €

1,530 €
16,790 €
16,640 €
18,490 €
1,710 €
20,090 €
15,880 €
21,090 €
18,620 €
79,400 €
80,990 €

0,07 €
2,23 €
4,44 €
0,67 €
0,27 €
13,82 €
15,13 €
4,39 €
3,87 €
1,59 €

Preu total por m²
2.5

0,800
0,038
0,284
47,880

m³

Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de pedra calcària, a una
cara vista, entre terrenys a diferent nivell, de fins 3 m d'altura, rebuda amb morter de ciment i
calç confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:1:7, subministrat
en sacs, sense incloure la fonamenatció i incloent pedres de maçoneria, morter d'unió, enfonsat
de junts, alineat, aplomat i drenatge, completament acabat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les maçoneries i
encunyat dels mateixos amb reble. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició
mitjançant copejament. Disposició dels tubs de drenatge. Refinament, rejuntat i enfundir de
nafres. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.

m³
m³
t
kg

Pedra calcària, per maçoneria ordinària.
Aigua.
Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.
Calç aèria CL-90, en sacs, segons UNE-EN 459-1.
Repercussió per ancoratge al mur de formigó amb ganxos de suport
del revestiment de pedra.
Formigonera.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Oficial 1ª col·locador de pedra natural.
Ajudant col·locador de pedra natural.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

47,880 kg
6,000 U
0,141
2,413
3,230
3,230
3,000

2,43 €

83,42 €

h
h
h
h
%

22,580 €
1,530 €
18,490 €
0,100 €

18,06 €
0,06 €
5,25 €
4,79 €

0,210 €
0,150 €

10,05 €
0,90 €

1,710 €
20,090 €
20,090 €
17,730 €
209,990 €
216,290 €

0,24 €
48,48 €
64,89 €
57,27 €
6,30 €

Preu total por m³

6,49 €

222,78 €

3 Drenatges
Codi

U

Descripció

3.1

m

Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima
del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall
del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 5 cm de gruix, en forma de bressol per rebre
el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts. Totalment muntada,
connexionada a la xarxa de sanejament i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i
instal·lació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del
paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

0,031 m³
1,020 m

0,004 kg
2,100 t
2,244 m²

0,160 h
0,378 h
2,000 %

Total

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la
vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, l
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.
Oficial 1ª construcció.
Peó especialitzat construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

64,720 €
8,570 €

2,01 €
8,74 €

9,970 €
7,430 €
0,730 €

0,04 €
15,60 €
1,64 €

20,090 €
16,790 €
37,590 €
38,340 €

3,21 €
6,35 €
0,75 €

Preu total por m
3.2

m³

2,100 t
1,800 m²

0,006 h
0,230 h
0,508 h
2,000 %

1,15 €

39,49 €

Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans
mecànics; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR
a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

7,430 €
0,730 €

15,60 €
1,31 €

40,690 €
3,550 €

0,24 €
0,82 €

17,730 €
26,980 €
27,520 €

9,01 €
0,54 €

Preu total por m³

0,83 €

28,35 €

3 Drenatges
Codi

U

Descripció

3.3

m³

Reblert de pou de drenatge amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200
g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,100 t
6,600 m²

0,006 h
0,011 h
0,057 h
0,125 h
2,000 %

Total

Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2
t, amplada de treball 213,4 cm.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

7,430 €
0,730 €

15,60 €
4,82 €

40,690 €
41,150 €
63,250 €

0,24 €
0,45 €
3,61 €

17,730 €
26,940 €
27,480 €

2,22 €
0,54 €

Preu total por m³

0,82 €

28,30 €

4 Escenari
Codi

U

Descripció

4.1

m³

Formació de base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2,100 t
0,115 h
0,115
0,011
0,223
2,000

h
h
h
%

Total

Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada
de treball 168 cm.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

7,430 €
41,620 €

15,60 €
4,79 €

9,440 €
40,690 €
15,880 €
25,470 €
25,980 €

1,09 €
0,45 €
3,54 €
0,51 €

Preu total por m³
4.2

1,100
0,037
0,019
2,000

m²

Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de
46 g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls, fixacions,
resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i
unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

m²
h
h
%

Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de massa superficial.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,160 €
20,090 €
15,880 €
1,220 €
1,240 €

Preu total por m²
4.3

2,000
1,200
0,158
0,099
0,007

0,78 €

26,76 €

0,18 €
0,74 €
0,30 €
0,02 €

0,04 €

1,28 €

m²

Formació de base de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada
sobre capa base existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació
de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

U
m²
m³
h
h

Separador homologat per soleres.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Regla vibrant de 3 m.
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. Inclús
p/p de desplaçament.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,065 h
0,065 h
2,000 %

0,040 €
1,920 €
69,280 €
4,740 €
172,580 €

0,08 €
2,30 €
10,95 €
0,47 €
1,21 €

20,090 €
17,730 €
17,470 €
17,820 €

1,31 €
1,15 €
0,35 €

Preu total por m²

0,53 €

18,35 €

4 Escenari
Codi

U

Descripció

4.4

m²

Subministrament i col·locació de tarima formada per taules de fusta massissa, de pi (Pinus
pinaster) de 30x140x2400 mm, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell,
amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, fixades mitjançant el sistema de fixació
vista amb cargols autotaladrants d'acer inoxidable, amb cap aixamfranat, col·locats sobre
l'ample del post (com a mínim 2 per suport), sobre llistons de fusta de pi, de 65x38 mm, tractada
en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, separades entre elles 50 cm; les llates
d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre solera de formigó (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de peces especials. El preu inlou els remats laterals de la
tarima i el registre de la tarima per accedir a l'arqueta d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig, anivellació i fixació de les llates d'empostissar. Col·locació de les taules de la
primera filada. Fixació dels posts de la primera filada sobre les llates d'empostissar. Col·locació i
fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,500 m
1,050 m²

40,000 U
6,000 U
0,621 h
0,621 h
2,000 %

Total

Llistó de fusta de pi, de 65x38 mm, tractada en autoclau, amb classe
d'ús 4 segons UNE-EN 335, per a suport i fixació de les tarimes d'exterior.
Taules de fusta massissa, de pi (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm,
color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb
classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat.
Cargol autoforadant d'acer inoxidable, amb cap aixamfranat.
Tac expansiu metàl·lic i tirafons, per a fixació de llates d'empostissar o
corretges de fusta sobre suport base de formigó.
Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.
Ajudant instal·lador de paviments de fusta.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

2,630 €

3,95 €

18,080 €

18,98 €

0,140 €
1,240 €

5,60 €
7,44 €

20,090 €
17,730 €
59,460 €
60,650 €

12,48 €
11,01 €
1,19 €

Preu total por m²

1,82 €

62,47 €

5 Instal·lacions
Codi

U

Descripció

5.1

u

Demolició de base de formigó en massa de 50 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

h
h
h
%

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %

1,500
1,500
1,500
2,000

Total

Costos indirectes

4,170 €
3,900 €
15,880 €
35,930 €
36,650 €

Preu total por u
U

5.2

0,144 m³
36,000 U
0,013 m³
0,030 t

0,039 t

1,000 U
0,212
0,689
0,689
2,507
2,101
4,000

m³
h
h
h
h
%

m

1,10 €

37,75 €

Connexió de la canalització soterrada existent de tub corbable, de polietilè de doble paret,
destinada a l'alimentació de la superfície d'escenari que s'uneix la xarxa general, allotjada en
pericó de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó
calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment
amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús p/p d'accessoris, demolició i aixecat del ferm
existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Rotura del ferm existent amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de
ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre
l'escomesa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Abocat del formigó per a reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, segons UNE-EN
771-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia
Subministradora.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.
Martell pneumàtic.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

62,300 €
0,180 €

8,97 €
6,48 €

1,530 €
33,230 €

0,02 €
1,00 €

41,010 €

1,60 €

22,260 €

22,26 €

12,350 €
7,060 €
4,170 €
20,090 €
15,880 €
134,410 €
139,790 €

2,62 €
4,86 €
2,87 €
50,37 €
33,36 €
5,38 €

Preu total por U
5.3

6,26 €
5,85 €
23,82 €
0,72 €

4,19 €

143,98 €

Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

5 Instal·lacions
Codi

U
0,061 m³
1,000 m

1,000 m

0,006 h
0,046 h
0,001
0,054
0,054
0,030
0,024

h
h
h
h
h

Descripció

Total

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de
protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc,
amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle
de risc elèctric.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
3,000 %
Costos indirectes

12,350 €
1,250 €

0,75 €
1,25 €

0,250 €

0,25 €

9,440 €
3,550 €

0,06 €
0,16 €

40,690 €
20,090 €
15,880 €
20,760 €
17,710 €
5,500 €

0,04 €
1,08 €
0,86 €
0,62 €
0,43 €

Preu total por m
m

5.4

1,000 m

0,017 h
0,017 h
2,000 %

U

25,000 U
0,008 m³
0,018 t
2,797 kg
0,075 m³
6,000 U
0,008
4,662
4,786
2,000

h
h
h
%

5,67 €

Subministrament i instal·lació de cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,460 €

0,46 €

20,760 €
17,710 €
1,110 €
1,130 €

0,35 €
0,30 €
0,02 €

Preu total por m
5.5

0,17 €

0,03 €

1,16 €

Formació de fornícula de 50x50x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, per a allotjament d'instal·lacions. Inclús
fonamentació de formigó en massa HM-20/B/20/I, passamurs, tancament superior mitjançant
tauler ceràmic, arrebossat interior i exterior amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, i rebut de marcs i portes (no
inclosos en aquest preu).
Inclou: Formació de la fonamentació. Preparació del morter. Execució de la fàbrica.
Col·locació dels passamurs. Execució del tancament superior de la fornícula. Rebut de marcs i
portes. Arrebossat interior i exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, segons UNE-EN
771-1.
Aigua.
Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 cm, segons
UNE-EN 771-1.
Formigonera.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,160 €

4,00 €

1,530 €
18,490 €
0,100 €

0,01 €
0,33 €
0,28 €

64,720 €
0,320 €

4,85 €
1,92 €

1,710 €
20,090 €
17,730 €
189,920 €
193,720 €

0,01 €
93,66 €
84,86 €
3,80 €

Preu total por U

5,81 €

199,53 €

5 Instal·lacions
Codi

U

Descripció

5.6

U

Subministrament i col·locació de marc i porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 400x400 mm de
llum i altura, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb pany i clau i amb reixeta de ventilació, plegada, acoblada i muntada, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada
en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada. Inclou els perfils
necessaris per suportar el revestiment de pedra a la seva cara exterior de manera que quedi
integrada amb la resta del mur.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris. Revestiment de pedra a la seva cara exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U

2,000 m
0,230 h
0,230 h
2,000 %

Total

Porta interior d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x1945 mm de llum i
altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, de 200x250 mm cada una,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena
de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al setge i
rebló a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre.
Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 10x5, laminat en calent, per
aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra.
Oficial 1ª construcció.
Ajudant construcció.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

80,170 €

80,17 €

0,950 €

1,90 €

20,090 €
17,730 €
90,770 €
92,590 €

4,62 €
4,08 €
1,82 €

Preu total por U
5.7

m²

0,200 l

0,205 l

0,360 h
0,360 h
2,000 %

2,78 €

95,37 €

Formació de capa d'esmalt sintètic, color negre, acabat mat, sobre superfície galvanitzada,
mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb propietats anticorrosives
sobre metalls no fèrrics, alumini, ferro galvanitzat, fusta en interiors i PVC, amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt
sintètic a base de resines alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns
per ma (rendiment: 0,102 l/m²). Neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant
mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª
mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes.
Emprimació d'assecat ràpid, amb propietats anticorrosives sobre
metalls no fèrrics, alumini, ferro galvanitzat,fusta en interiors i PVC, color
blanc, acabat semimat, aplicat amb brotxa, corró o pistola.
Esmalt sintètic brillant per a exterior a base de resines alcídiques i
pigments, exempt de plom, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ajudant pintor.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

14,650 €

2,93 €

19,420 €

3,98 €

20,090 €
17,730 €
20,520 €
20,930 €

7,23 €
6,38 €
0,41 €

Preu total por m²

0,63 €

21,56 €

6 Jardineria
Codi

U

Descripció

Total

6.1 Xarxes de reg
m

6.1

0,025 h
0,248 h
2,000 %

Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Oficial 1ª jardiner.
Ajudant jardiner.
Costos directes complementaris
3,000 %

Costos indirectes

20,090 €
17,730 €
4,900 €
5,000 €

Preu total por m
U

6.2

0,144 m³
36,000 U
0,013 m³
0,030 t

0,039 t

1,000 U
0,216 m³
1,000 U
2,000 m

1,000 U
1,241
1,468
4,469
2,234
4,000

h
h
h
h
%

0,50 €
4,40 €
0,10 €

0,15 €

5,15 €

Subministrament i instal·lació de connexió d'escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de reg de l'empresa subministradora
amb la xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per tub de polietilè PE 40, de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm
d'espessor, al fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; dispositiu
de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la
presa i la xarxa; clau de tall de 3/4" de diàmetre, situada fora dels límits de la propietat,
allotjada en pericó de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica construïda amb
fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada
superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús p/p d'accessoris, i connexió a la
xarxa. Sense incloure el trencament i restauració del ferm existent, l'excavació ni el posterior
reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del
fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de
la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, segons UNE-EN
771-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons Companyia
Subministradora.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 25 mm de
diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.
Connexió de servei de polietilè PE 40, de 25 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 3,5 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús p/p
d'accessoris de connexió i peces especials.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4", amb
comandament de regle quadrat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

62,300 €
0,180 €

8,97 €
6,48 €

1,530 €
33,230 €

0,02 €
1,00 €

41,010 €

1,60 €

22,260 €

22,26 €

12,350 €
1,430 €

2,67 €
1,43 €

1,770 €

3,54 €

6,050 €

6,05 €

20,090 €
15,880 €
20,760 €
17,710 €
234,600 €
243,980 €

24,93 €
23,31 €
92,78 €
39,56 €
9,38 €

Preu total por U

7,32 €

251,30 €

6 Jardineria
Codi

U

Descripció

6.3

U

Subministrament i instal·lació de boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de
diàmetre, amb tapa, enterrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i
distribució. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució.
Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U
1,000 U
1,000 m

0,248 h
0,248 h
2,000 %

Total

Boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de diàmetre,
amb tapa.
Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 32 mm de
diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm
de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

14,320 €

14,32 €

1,810 €

1,81 €

1,150 €

1,15 €

20,760 €
17,710 €
26,820 €
27,360 €

5,15 €
4,39 €
0,54 €

Preu total por U
m

6.4

0,083 m³
1,000 m

3,000 m

0,200 U
0,010 h
0,072 h
0,001
0,060
0,060
0,050
0,043
2,000

h
h
h
h
h
%

U

28,18 €

Subministr i instal·lació de línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules
i automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntada i connexionada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocament de sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP 549 segons UNE 20324.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 1 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

12,350 €
0,930 €

1,03 €
0,93 €

0,490 €

1,47 €

1,570 €
9,440 €
3,550 €

0,31 €
0,09 €
0,26 €

40,690 €
20,090 €
15,880 €
20,760 €
17,710 €
8,090 €
8,250 €

0,04 €
1,21 €
0,95 €
1,04 €
0,76 €
0,16 €

Preu total por m
6.5

0,82 €

0,25 €

8,50 €

Subministre i instal·lació de programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions,
amb 3 programes i 4 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V
intern, amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i
col·locació mural en exterior en armari estanc amb clau. Inclús programació. Totalment muntat
i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

6 Jardineria
Codi

U
1,000 U

0,975 h
0,975 h
2,000 %

Descripció

Total

Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions,
amb 3 programes i 4 arrencades diàries per programa, alimentació
per transformador 230/24 V intern, amb capacitat per posar en
funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació
mural en exterior en armari estanc amb clau.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

164,860 €

164,86 €

20,760 €
17,710 €
202,370 €
206,420 €

20,24 €
17,27 €
4,05 €

Preu total por U
U

6.6

1,000 U

1,000 U
0,248
0,248
0,124
2,000

h
h
h
%

m

0,088 m³
1,000 m

0,059
0,059
0,050
2,000

h
h
h
%

Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions
roscades, de 1/4" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca,
pressió màxima de 8 bar.
Arqueta de plàstic, amb tapa i sense fons, de 30x30x30 cm, per a
allotjament de vàlvules en sistemes de regatge.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Oficial 1ª electricista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

14,550 €

14,55 €

31,640 €

31,64 €

20,760 €
17,710 €
20,760 €
58,300 €
59,470 €

5,15 €
4,39 €
2,57 €
1,17 €

m

1,000 m

0,012 h
0,062 h
2,000 %

1,78 €

61,25 €

Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada
per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús p/p d'accessoris de connexió i. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm
de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

12,350 €
1,260 €

1,09 €
1,26 €

20,090 €
15,880 €
20,760 €
5,520 €
5,630 €

1,19 €
0,94 €
1,04 €
0,11 €

Preu total por m
6.8

212,61 €

Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic,
connexions roscades, de 1/4" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima
de 8 bar, amb pericó de plàstic proveït de tapa. Inclús accessoris de connexió a la canonada
d'abastiment i distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de
l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable
d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Preu total por U
6.7

6,19 €

0,17 €

5,80 €

Subministre i instal·lació de canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color
negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús p/p
d'accessoris de connexió. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb
degoters integrats, situats cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,390 €

0,39 €

20,760 €
17,710 €
1,740 €
1,770 €

0,25 €
1,10 €
0,03 €

0,05 €

6 Jardineria
Codi

U

Descripció

Total

Preu total por m

1,82 €

6.2 Subministrament i plantació d'espècies
U

6.9

1,000 U
2,000 %

Subministrament d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc, d'un sol peu,
subministrada en contenidor estàndard de 60 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.
Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc,
subministrada en contenidor estàndard de 60 l.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

180,000 €

180,00 €

180,000 €
183,600 €

5,51 €

Preu total por U
6.10

0,050
0,186
0,186
0,248
2,000

Plantació d'arbre de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en
contenidor, en clot de 80x80x80cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc. Inclús
retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg.
Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

m³
h
h
h
%

Aigua.
Oficial 1ª jardiner.
Ajudant jardiner.
Peó jardiner.
Costos directes complementaris
Costos indirectes

1,530 €
20,090 €
17,730 €
15,880 €
11,060 €
11,280 €

Preu total por U
U

2,000 U
1,000 U

0,263 h
0,263 h
2,000 %

U

0,08 €
3,74 €
3,30 €
3,94 €
0,22 €

0,34 €

11,62 €

Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat
doble, mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació,
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma,
regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu
creixement. Inclús p/p d'ataconat i neteja.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les
estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb Tanalith E,
de 6 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb terminació en punta.
Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulable, sense
passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de l'arbre
al tutor.
Oficial 1ª jardiner.
Ajudant jardiner.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

3,170 €

6,34 €

0,370 €

0,37 €

20,090 €
17,730 €
16,650 €
16,980 €

5,28 €
4,66 €
0,33 €

Preu total por U
6.12

189,11 €

U

3,000 %

6.11

3,60 €

0,51 €

17,49 €

Subministrament i formació en el fons de la plantació de 0,64 m² de superfície, abans de
realitzar aquesta, de capa de drenatge de 20 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de
granulometria compresa entre 20 i 40 mm. Sense incloure l'obertura ni el tapat del clot de
plantació.
Inclou: Col·locació del geotèxtil en el fons del clot de la plantació. Abocament i compactació
de la capa d'àrids.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

6 Jardineria
Codi

U
0,672 m²

0,134 m³
0,012 h
0,097 h
2,000 %

Descripció

Total

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.
Àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i
40 mm.
Oficial 1ª jardiner.
Ajudant jardiner.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

0,730 €

0,49 €

18,900 €

2,53 €

20,090 €
17,730 €
4,980 €
5,080 €

0,24 €
1,72 €
0,10 €

Preu total por U
6.13

1,000
0,050
0,621
2,000

m³

Subministrament a granel de terra vegetal fertilitzada i garbellada i estesa sobre el terreny, amb
mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una
capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. Inclús p/p de rasanteigs i acabats, recollida i càrrega a
camió o contenidor dels components inadequats, sobrants i embalatges dels productes.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Càrrega a camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

m³
h
h
%

Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel.
Oficial 1ª jardiner.
Ajudant jardiner.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

33,640 €
20,090 €
17,730 €
45,650 €
46,560 €

Preu total por m³
6.14

0,030
6,000
0,100
0,150
0,025
0,050
0,119
0,238

0,15 €

5,23 €

33,64 €
1,00 €
11,01 €
0,91 €

1,40 €

47,96 €

m²

Gespa per sembrada de barreja de llavors de festuca arundinacea (30%), cynodon (40%) i poa
pratensis (30%). Inclou el manteniment, neteja, re-sembra i reg necessari fins aconseguir la
correcta instal·lació de la grama. Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de terres i
primer reg.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida
superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. Garantir l'arrel al terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

kg
kg
kg
m³
h
h
h
h

Mescla de llavor per a gespa.
Humus net garbellat.
Adob per presembra de gespa.
Aigua.
Corró lleuger.
Motocultor 60/80 cm.
Oficial 1ª jardiner.
Peó jardiner.
3,000 %

Costos indirectes

5,000 €
0,030 €
0,410 €
1,530 €
3,490 €
2,700 €
20,090 €
15,880 €
7,000 €

Preu total por m²

0,15 €
0,18 €
0,04 €
0,23 €
0,09 €
0,14 €
2,39 €
3,78 €

0,21 €

7,21 €

7 Gestió de residus
Codi

U

Descripció

Total

7.1

m³

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos;
dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega en el camió
o contenedor corresponent.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

2,500 €

Preu total redondeado por m³
7.2

m³

0,121 h
2,000 %

m³

1,149 m³

2,000 %

Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

25,430 €
3,080 €
3,140 €

m³

0,109 h
2,000 %

3,08 €
0,06 €

0,09 €

3,23 €

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes,
vidres, plàstics, papers o cartons, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

7,030 €

8,08 €

8,080 €
8,240 €

0,25 €

Preu total redondeado por m³
7.4

2,58 €

Transport amb camió de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Preu total redondeado por m³
7.3

2,500 €
0,08 €

0,16 €

8,49 €

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega
en obra.
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

40,900 €
4,460 €
4,550 €

Preu total redondeado por m³

4,46 €
0,09 €

0,14 €

4,69 €

7 Gestió de residus
Codi

U

Descripció

7.5

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

1,149 m³

2,000 %

Total

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Costos directes complementaris
3,000 %
Costos indirectes

2,040 €

2,34 €

2,340 €
2,390 €

0,07 €

Preu total redondeado por m³

0,05 €

2,46 €

8 Control de qualitat i assaigs
Codi

U

Descripció

8.1

u

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació de 4 provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.

1,000 u

Total

Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la
resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació i endurit de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de
formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.
3,000 %
Costos indirectes

80,000 €

80,00 €

80,000 €

2,40 €

Preu total redondeado por u

82,40 €

9 Seguretat i salut
Codi

U

Descripció

Total

9.1

U

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

437,821 €

Preu total redondeado por U

437,821 €
13,14 €

450,96 €

Quadre de preus nº1
Nº Designació

xifra (€)

lletra (€)

0,87

VUITANTA-SET CÈNTIMS

1 Condicionament del terreny
1.1 Treballs preliminars
1.1

m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent,
fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
1.2 Excavacions

1.2

m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

3,14

TRES EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

1.3

m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

13,07

TRETZE EUROS AMB SET
CÈNTIMS

1.4

m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

12,28 DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

1.5

pa Extra. Previsió h. Excavació en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

48,21

QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-U CÈNTIMS

TRES EUROS AMB CINC
CÈNTIMS

1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
1.6

m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

3,05

1.7

m³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny
perfilat en bast, amb mitjans mecànics.

2,50 DOS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

1.8

m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural
HNE-15/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba.

2.1

73,41

SETANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb
taulons de fusta, amortitzables en 15 usos per a sabata correguda de
fonamentació de secció rectangular.

18,25

DIVUIT EUROS AMB VINT-ICINC CÈNTIMS

2.2

m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació.

82,04

VUITANTA-DOS EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS

2.3

m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 54,857 kg/m³, sense incloure encofrat.

144,20

CENT QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT CÈNTIMS

2.4

m² Mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó
H, llis estàndard color gris, 50x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, reforçat
amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb
cubilot, volum 0,214 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 18,4 kg/m².

83,42

VUITANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

2.5

m³ Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de
pedra calcària, a una cara vista, H<=3 m, rebuda amb morter de ciment i calç
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:1:7,
subministrat en sacs, sense incloure fonamentació.

2 Grades

3 Drenatges

222,78 DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS
AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
Nº Designació

xifra (€)

lletra (€)

3.1

m Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat
de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN 134761, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 5 cm de gruix, en forma de
bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a
25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig
de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús junts.
Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada.

39,49

TRENTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

3.2

m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre, amb mitjans mecànics; i compactació en tongades successives de
30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNEEN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una
massa superficial de 200 g/m².

28,35

VINT-I-VUIT EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS

3.3

m³ Reblert de pou de drenatge amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans
mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat
en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb
una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².

28,30

VINT-I-VUIT EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS

4 Escenari
26,76 VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTASIS CÈNTIMS

4.1

m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

4.2

m² Làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 46 g/m²,
col·locada sobre el terreny o sobre un emmacat.

1,28

U EURO AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

4.3

m² Base de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, estès i
vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadors homologats, amb acabat reglejat, per al seu posterior
ús com a suport de paviment.

18,35

DIVUIT EUROS AMB TRENTACINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
Nº Designació

4.4

m² Tarima formada per taules de fusta massissa, de pi (Pinus pinaster) de
30x140x2400 mm, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode
Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, fixades
mitjançant el sistema de fixació vista amb cargols autotaladrants d'acer
inoxidable, amb cap aixamfranat, sobre llistons de fusta de pi, de 65x38 mm,
tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, separats entre ells
50 cm; les llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons,
sobre solera de formigó (no inclosa en aquest preu). El preu inlou els remats
laterals de la tarima i el registre de la tarima per accedir a l'arqueta
d'instal·lacions.

xifra (€)

lletra (€)

62,47

SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

37,75

TRENTA-SET EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

5 Instal·lacions
5.1

u Demolició de base de formigó en massa de 50 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

5.2

U Connexió de la canalització soterrada existent de tub corbable, de polietilè
de doble paret, destinada a l'alimentació de la superfície d'escenari. Derivació
en pericó d'obra de fabrica. Inclou rotura i reposició del paviment de la pista
en cas de ser necessari.

5.3

m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de
senyalització. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació
ni el reblert principal.

5,67

CINC EUROS AMB SEIXANTASET CÈNTIMS

5.4

m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

1,16

U EURO AMB SETZE CÈNTIMS

5.5

U Fornícula de 50x50x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, per a
allotjament d'instal·lacions (marcs i portes no inclosos en aquest preu).

199,53

CENT NORANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

5.6

U Marc i porta d'acer galvanitzat d'una fulla, 400x400 mm de llum i altura de
pas, acabat galvanitzat, amb reixa de ventilació i pany i clau. Inclou els perfils
necessaris per suportar el revestiment de pedra a la seva cara exterior de
manera que quedi integrada amb la resta del mur.

95,37

NORANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS

5.7

m² Esmalt sintètic, color negre, acabat mat, sobre superfície galvanitzada,
neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a
deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i
dues mans d'acabat amb esmalt sintètic amb un espessor mínim de pel·lícula
seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,102 l/m²).

21,56

VINT-I-U EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

5,15

CINC EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

143,98 CENT QUARANTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

6 Jardineria
6.1 Xarxes de reg
6.1

m Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm
d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual
d'aquesta.

Quadre de preus nº1
Nº Designació

xifra (€)

lletra (€)

251,30

DOS-CENTS CINQUANTA-U
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

6.2

U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada
per tub de polietilè PE 40, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,5 mm
de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

6.3

U Boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de diàmetre, amb
tapa.

28,18 VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

6.4

m Línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i
automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
sota tub protector de polietilè de doble paret, de 40 mm de diàmetre.

8,50 VUIT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

6.5

U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions, amb 3
programes i 4 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador
230/24 V intern.

6.6

U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades,
de 1/4" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8
bar, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

6.7

m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.

5,80

CINC EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS

6.8

m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color negre,
de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

1,82

U EURO AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

U Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc, d'un sol peu,
subministrada en contenidor estàndard de 60 l.

189,11

CENT VUITANTA-NOU EUROS
AMB ONZE CÈNTIMS

6.10 U Plantació d'arbre de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,
subministrat en contenidor, en clot de 80x80x80 cm realitzat amb mitjans
manuals en terreny sorrenc.

11,62

ONZE EUROS AMB SEIXANTADOS CÈNTIMS

6.11 U Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades
verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm
d'amplada.

17,49 DISSET EUROS AMB QUARANTANOU CÈNTIMS

212,61

DOS-CENTS DOTZE EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

61,25 SEIXANTA-U EUROS AMB VINT-ICINC CÈNTIMS

6.2 Subministrament i plantació d'espècies
6.9

6.12 U Drenatge per a clot de plantació de 80x80 cm², mitjançant la formació en el
fons d'aquest d'una capa de drenatge de 20 cm de gruix, d'àrid sílice de
picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40 mm, col·locada
sobre geotèxtil.

5,23

CINC EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

6.13 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el
terreny, amb mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de
fins a 100 m, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm.

47,96

QUARANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS

6.14 m² Gespa per sembrada de barreja de llavors de festuca arundinacea (30%),
cynodon (40%) i poa pratensis (30%). Inclou el manteniment, neteja, re-sembra i
reg necessari fins aconseguir la correcta instal·lació de la grama.

7,21

SET EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

7 Gestió de residus
7.1

m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals.

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTAVUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº1
Nº Designació

xifra (€)

lletra (€)

7.2

m³ Transport amb camió de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes,
vidres, plàstics, papers o cartons, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància.

3,23

TRES EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

7.3

m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigó, ceràmics,
metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

8,49

VUIT EUROS AMB QUARANTANOU CÈNTIMS

7.4

m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

4,69 QUATRE EUROS AMB SEIXANTANOU CÈNTIMS

7.5

m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

2,46

DOS EUROS AMB QUARANTASIS CÈNTIMS

8.1

u Assaig de consistència i resistència del formigó.

82,40

VUITANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

9.1

U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

450,96

QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

8 Control de qualitat i assaigs

9 Seguretat i salut

Codi

U

Descripció

0.1

m²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar
de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.2

m³

Total per m²
0,87
Són VUITANTA-SET CÈNTIMS per m²
Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.3

m³

m³

0,44 €
2,55 €
0,06 €
0,09 €

Total per m³
3,14
Són TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m³
Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.4

0,12 €
0,70 €
0,02 €
0,03 €

3,03 €
9,41 €
0,25 €
0,38 €

Total per m³
13,07
Són TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m³
Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra

2,84 €

Codi

U

Descripció
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.5

pa

8,85 €
0,23 €
0,36 €

Total per m³
12,28
Són DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m³
Extra. Previsió h. Excavació en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals,
i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.6

m²

37,82 €
8,07 €
0,92 €
1,40 €

Total per pa
48,21
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per pa
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.7

m³

1,81 €
1,09 €
0,06 €
0,09 €

Total per m²
3,05
Són TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m²
Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.8

m³

1,76 €
0,62 €
0,05 €
0,07 €

Total per m³
2,50
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³
Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat
en central i abocament amb bomba.
Inclou: Posta en obra del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,38 €
7,08 €
58,41 €
1,40 €
2,14 €

Total per m³
Són SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m³

73,41

Codi

U

Descripció

0.9

m²

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a sabata correguda de fonamentació
de secció rectangular, format per taulons de fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.10

m³

14,89 €
2,48 €
0,35 €
0,53 €

Total per m²
18,25
Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m²
Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.11

m³

6,18 €
12,43 €
59,48 €
1,56 €
2,39 €

Total per m³
82,04
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m³
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 54,857 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest
preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, col·locació de tubs per a
pas d'instal·lacions, armadures d'espera dels pilars o altres elements i curació del formigó.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a
pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

20,64 €
8,80 €
107,81 €
2,75 €
4,20 €

Total per m³
Són CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³

144,20

Codi

U

Descripció

0.12

m²

Execució de mur de càrrega de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard color gris, 50x20x30 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5,
subministrat en sacs, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 0,214 m³/m², en pilastres
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 18,4 kg/m². Inclús p/p de replanteig, anivellació i
aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació d'armadures en
els buits de les peces. Preparació del formigó. Disposició dels tubs de drenatge o dels forats
pertinents. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució de buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.13

m³

Total per m²
83,42
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m²
Revestiment de mur de contenció de terres, de maçoneria ordinària de pedra calcària, a una
cara vista, entre terrenys a diferent nivell, de fins 3 m d'altura, rebuda amb morter de ciment i calç
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:1:7, subministrat en sacs,
sense incloure la fonamenatció i incloent pedres de maçoneria, morter d'unió, enfonsat de junts,
alineat, aplomat i drenatge, completament acabat.
Inclou: Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Neteja i humectació del llit de la primera filada. Col·locació de les maçoneries i encunyat dels
mateixos amb reble. Tempteig amb regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant
copejament. Disposició dels tubs de drenatge. Refinament, rejuntat i enfundir de nafres. Neteja
del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.14

m

37,21 €
0,27 €
41,92 €
1,59 €
2,43 €

170,64 €
0,24 €
39,11 €
6,30 €
6,49 €

Total per m³
222,78
Són DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m³
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del
0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 5 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar
els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub
amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una
massa superficial de 200 g/m². Inclús junts. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de
sanejament i provada.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge i
instal·lació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del
paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,56 €
28,03 €
0,75 €
1,15 €

Codi

0.15

U

m³

Descripció
Total per m
39,49
Són TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m
Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, amb mitjans
mecànics; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Embolicat en un geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63
kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.16

m³

Total per m³
28,35
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m³
Reblert de pou de drenatge amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, i compactació en tongades
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08
kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m².
Inclou: Col·locació del geotèxtil. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.17

m³

m²

2,22 €
4,30 €
20,42 €
0,54 €
0,82 €

Total per m³
28,30
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m³
Formació de base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació
d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.18

9,01 €
1,06 €
16,91 €
0,54 €
0,83 €

3,54 €
6,33 €
15,60 €
0,51 €
0,78 €

Total per m³
26,76
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³
Subministrament i col·locació de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 46
g/m², no adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús p/p de talls, fixacions, resolució de
cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Codi

U

Descripció
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.19

m²

1,04 €
0,18 €
0,02 €
0,04 €

Total per m²
1,28
Són U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m²
Formació de base de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada
sobre capa base existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de
la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.20

m²

2,46 €
1,68 €
13,33 €
0,35 €
0,53 €

Total per m²
18,35
Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m²
Subministrament i col·locació de tarima formada per taules de fusta massissa, de pi (Pinus
pinaster) de 30x140x2400 mm, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell,
amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, fixades mitjançant el sistema de fixació
vista amb cargols autotaladrants d'acer inoxidable, amb cap aixamfranat, col·locats sobre
l'ample del post (com a mínim 2 per suport), sobre llistons de fusta de pi, de 65x38 mm, tractada
en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, separades entre elles 50 cm; les llates
d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre solera de formigó (no inclosa
en aquest preu). Inclús p/p de peces especials. El preu inlou els remats laterals de la tarima i el
registre de la tarima per accedir a l'arqueta d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig, anivellació i fixació de les llates d'empostissar. Col·locació de les taules de la
primera filada. Fixació dels posts de la primera filada sobre les llates d'empostissar. Col·locació i
fixació de les successives filades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte.
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.21

u

23,49 €
35,97 €
1,19 €
1,82 €

Total per m²
62,47
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m²
Demolició de base de formigó en massa de 50 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

23,82 €
12,11 €
0,72 €
1,10 €

Total per u
Són TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per u

37,75

Codi

U

Descripció

0.22

U

Connexió de la canalització soterrada existent de tub corbable, de polietilè de doble paret,
destinada a l'alimentació de la superfície d'escenari que s'uneix la xarxa general, allotjada en
pericó de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó
calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i
tapa de ferro colat dúctil. Inclús p/p d'accessoris, demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Rotura del ferm existent amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i
brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Abocat del formigó per a reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.23

m

83,73 €
7,73 €
42,95 €
5,38 €
4,19 €

Total per U
143,98
Són CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U
Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
3 % Costos indirectes

0.24

m

2,99 €
0,26 €
2,25 €
0,17 €

Total per m
5,67
Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m
Subministrament i instal·lació de cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,65 €
0,46 €
0,02 €
0,03 €

Total per m
Són U EURO AMB SETZE CÈNTIMS per m

1,16

Codi

U

Descripció

0.25

U

Formació de fornícula de 50x50x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, per a allotjament d'instal·lacions. Inclús
fonamentació de formigó en massa HM-20/B/20/I, passamurs, tancament superior mitjançant
tauler ceràmic, arrebossat interior i exterior amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, i rebut de marcs i portes (no
inclosos en aquest preu).
Inclou: Formació de la fonamentació. Preparació del morter. Execució de la fàbrica. Col·locació
dels passamurs. Execució del tancament superior de la fornícula. Rebut de marcs i portes.
Arrebossat interior i exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.26

U

Total per U
199,53
Són CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U
Subministrament i col·locació de marc i porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 400x400 mm de
llum i altura, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
amb pany i clau i amb reixeta de ventilació, plegada, acoblada i muntada, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada. Inclou els perfils necessaris per suportar
el revestiment de pedra a la seva cara exterior de manera que quedi integrada amb la resta del
mur.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Revestiment de pedra a la seva cara exterior.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.27

m²

m

8,70 €
82,07 €
1,82 €
2,78 €

Total per U
95,37
Són NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U
Formació de capa d'esmalt sintètic, color negre, acabat mat, sobre superfície galvanitzada,
mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació de secat ràpid, amb propietats anticorrosives
sobre metalls no fèrrics, alumini, ferro galvanitzat, fusta en interiors i PVC, amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt
sintètic a base de resines alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per
ma (rendiment: 0,102 l/m²). Neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà
d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions
màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.28

178,52 €
0,01 €
11,39 €
3,80 €
5,81 €

13,61 €
6,91 €
0,41 €
0,63 €

Total per m²
21,56
Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m²
Excavació de rases per a allotjament de la xarxa de reg, de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de
profunditat, amb mitjans manuals i tapat manual d'aquesta.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars

4,90 €
0,10 €

Codi

U

Descripció
3 % Costos indirectes

0,15 €

Total per m

0.29

U

5,15
Són CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m
Subministrament i instal·lació de connexió d'escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua de reg de l'empresa subministradora
amb la xarxa d'abastiment i distribució interior, formada per tub de polietilè PE 40, de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor,
al fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; dispositiu de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la
xarxa; clau de tall de 3/4" de diàmetre, situada fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó
de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó calat tosc
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa
de ferro colat dúctil. Inclús p/p d'accessoris, i connexió a la xarxa. Sense incloure el trencament i
restauració del ferm existent, l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del
fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.30

U

Total per U
251,30
Són DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U
Subministrament i instal·lació de boca de reg tipus baioneta, de plàstic, connexió de 3/4" de
diàmetre, amb tapa, enterrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i
distribució. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució.
Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.31

m

180,58 €
54,02 €
9,38 €
7,32 €

9,54 €
17,28 €
0,54 €
0,82 €

Total per U
28,18
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U
Subministr i instal·lació de línia elèctrica monofàsica soterrada per alimentació d'electrovàlvules i
automatismes de reg, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè
de doble paret, de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada i
connexionada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocament de sorra en el fons de l'excavació. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,96 €
0,39 €
3,74 €
0,16 €
0,25 €

Codi

0.32

U

U

Descripció
Total per m
8,50
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m
Subministre i instal·lació de programador electrònic per a regatge automàtic, per a 3 estacions,
amb 3 programes i 4 arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V
intern, amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i
col·locació mural en exterior en armari estanc amb clau. Inclús programació. Totalment muntat i
connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.33

U

37,51 €
164,86 €
4,05 €
6,19 €

Total per U
212,61
Són DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U
Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions
roscades, de 1/4" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar, amb
pericó de plàstic proveït de tapa. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i
distribució, excavació i replé posterior. Totalment muntada i connexionada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Allotjament de l'electrovàlvula. Realització de connexions hidràuliques de
l'electrovàlvula a la canonada d'abastament i distribució. Connexió elèctrica amb el cable
d'alimentació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.34

m

12,11 €
46,19 €
1,17 €
1,78 €

Total per U
61,25
Són SEIXANTA-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U
Subministrament i instal·lació de canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per
tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús p/p d'accessoris de connexió i. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.35

m

3,17 €
2,35 €
0,11 €
0,17 €

Total per m
5,80
Són CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m
Subministre i instal·lació de canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color
negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús p/p
d'accessoris de connexió. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,35 €
0,39 €
0,03 €
0,05 €

Total per m
Són U EURO AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m

1,82

Codi

U

Descripció

0.36

U

Subministrament d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc, d'un sol peu,
subministrada en contenidor estàndard de 60 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.37

U

Total per U
189,11
Són CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U
Plantació d'arbre de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor,
en clot de 80x80x80cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc. Inclús retirada i càrrega a
camió de les terres sobrants.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada
i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.38

U

U

m³

9,94 €
6,71 €
0,33 €
0,51 €

Total per U
17,49
Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U
Subministrament i formació en el fons de la plantació de 0,64 m² de superfície, abans de realitzar
aquesta, de capa de drenatge de 20 cm de gruix, d'àrid sílice de picament, rentat, de
granulometria compresa entre 20 i 40 mm. Sense incloure l'obertura ni el tapat del clot de
plantació.
Inclou: Col·locació del geotèxtil en el fons del clot de la plantació. Abocament i compactació de
la capa d'àrids.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.40

10,98 €
0,08 €
0,22 €
0,34 €

Total per U
11,62
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U
Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat
doble, mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació,
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable,
de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.
Inclús p/p d'ataconat i neteja.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les
estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.39

180,00 €
3,60 €
5,51 €

1,96 €
3,02 €
0,10 €
0,15 €

Total per U
5,23
Són CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U
Subministrament a granel de terra vegetal fertilitzada i garbellada i estesa sobre el terreny, amb
mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una
capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. Inclús p/p de rasanteigs i acabats, recollida i càrrega a
camió o contenidor dels components inadequats, sobrants i embalatges dels productes.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Càrrega a camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Codi

U

Descripció
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.41

m²

12,01 €
33,64 €
0,91 €
1,40 €

Total per m³
47,96
Són QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m³
Gespa per sembrada de barreja de llavors de festuca arundinacea (30%), cynodon (40%) i poa
pratensis (30%). Inclou el manteniment, neteja, re-sembra i reg necessari fins aconseguir la
correcta instal·lació de la grama. Inclús p/p de preparació del terreny, aportació de terres i primer
reg.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida
superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. Garantir l'arrel al terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Resta d'Obra
3 % Costos indirectes

0.42

m³

6,17 €
0,09 €
0,60 €
0,14 €
0,21 €

Total per m²
7,21
Són SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m²
Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos;
dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega en el camió o
contenedor corresponent.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

0.43

m³

2,50 €
0,08 €

Total per m³
2,58
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³
Transport amb camió de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.44

m³

3,08 €
0,06 €
0,09 €

Total per m³
3,23
Són TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,08 €
0,16 €
0,25 €

Total per m³
Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³

8,49

Codi

U

Descripció

0.45

m³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.46

m³

Total per m³
4,69
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m³
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0.47

u

U

2,34 €
0,05 €
0,07 €

Total per m³
2,46
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m³
Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació de 4 provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Materials
3 % Costos indirectes

0.48

4,46 €
0,09 €
0,14 €

80,00 €
2,40 €

Total per u
82,40
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Total per U
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U

437,82 €
13,14 €

450,96
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PCTG CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

1 SOBRE ELS COMPONENTS
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del
CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques
tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos,
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé
segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig i les accions a adoptar.
2 SOBRE L’EXECUCIÓ
Condicions generals
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
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1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de
l’obra.
Control d’execució
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la
seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists
a l’article 5.2.5

3 SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i
les exigides per la legislació aplicable

4 SOBRE LA NORMATIVA VIGENT
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents,
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits
concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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PCTP CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER UNITAT D'OBRA

1 SISTEMA SUSTENTACIÓ

11 SUBSISTEMA ENDERROCS
CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada
dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En
funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva
construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada
assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització
d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol
altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002
,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:
6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O.
FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de
revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals,
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva
col·locació es tindran en compte les següents condicions:
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Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre
els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta
part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements
tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per
sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu;
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes
normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar:
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats
pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o
animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat,
gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a
aquesta en les parts no enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc,
com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i
protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública
o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i
lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com:
ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts;
Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com
tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els
buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els
operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions
de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs
de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a
element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de
forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb
això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions
de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció.
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans
d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà
enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests
hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes,
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etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les
volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan
resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es
tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per
un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per
tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a
trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es
tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre
sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra
incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar,
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les
zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials.
L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa
entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema
només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes
i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure
mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per
a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat
de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la
disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible,
en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres
d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements
un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
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m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...

12 SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.
NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans
mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar
posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 julio , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002,
de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. D.201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat
pel D.161/2001, de 12 juny D.259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals.
Execució
Condicions prèvies
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot
això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la
D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execució dels materials objecte de l'esbrossada.
Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els
elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de
conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures
pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir
aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar
qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells
arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i
finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran
de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap
fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé
o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi
aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra
vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada.
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent
autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres
materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles
excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari
eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de
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l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas
podran ésser objecte d'increment.

EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes
de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir
l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs
necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran
forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions
annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni
contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament
de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions
de desmuntatges i en el començament de talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat
d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el
seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la
caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny.
Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs
d’excavació.
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs
d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat
en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, 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. Les operacions de
buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i
consolidades.
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades:
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües,
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport
a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà
ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes
les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el
concepte d'excavació tot tipus de terreny.

REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten
forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptació
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a
màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB
SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització,
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat,
segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme,
suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de
compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment
amb els mitjans adequats. 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 la D. F, segons
CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats
al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
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Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos
abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun
moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport,
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu
del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la
D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts,
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i
pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de
l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a
màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB
SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització,
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl
sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i
80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit
d'excavació.
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Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots
els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions
comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport
de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució
de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició
de preu.

TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig,
fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002,
de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. D.201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat
pel D.161/2001, de 12 juny D.259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD
108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en
terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%.
Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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2 SISTEMA ESTRUCTURA

21 SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la
normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments
FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura.
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates
combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C,
punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.

TIPUS D’ELEMENTS
MURS DE CONTENCIÓ
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny
amb una pendent de transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva
base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser
de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència,
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i
tipus de drenatge.
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o
poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge, segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de
reblert o una capa drenant.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó
i llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma
contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions
de la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que
atravessin el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats
de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de
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reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de
ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima
exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció
EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al
trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny.
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per
tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació
del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una
jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar
els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes
verticals per disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies
màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials
selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà
de 2-3 cm d’espessor.
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe
que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció
EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la
superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi
el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o
vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la
i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les
proximitats del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de
membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert
del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les
proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al
mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per
impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i
retirada.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament,
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.

22 SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les
càrregues gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de
l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el
període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB
SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas
d’incendi, fàbrica.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació;
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència
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al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al
Soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción,
RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB90. BOE. 165; 11/07/90.
MAMPOSTERIA
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar
en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que
s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha
d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar
com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar
travada en els cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han
d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una
llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs
mitjançant cadenes de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de
coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20
mm/planta.
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes
han de ser poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter.
S’admet la col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, de 2,00 m² com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix
el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta
col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura,
pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
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3 SISTEMA ENVOLVENT

31 SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base
per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i
una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny,
es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega
estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents
tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones
en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988,
RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i
material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids,
compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la
Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment
usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció
de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de
matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn,
podrà ser de poliestirè expandit, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols:
Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa
de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material.
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es
formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions
enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i
netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja
que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions
interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny
net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la
sub-base.
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Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix
vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla
electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà
especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements
separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància
entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària
de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment.
També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser
d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de
tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha
de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps
sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el
sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per
sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema
de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes
d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han
de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de
disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha
de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que
l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera
s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas
de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals
superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm
respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m,
no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà
variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja
i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el
100%.

32 SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats
interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material
impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la
demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999,
UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE
104416:2001, UNE 104421:1995.
IMPRIMADORS
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació
d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans,
epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea
(alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i
la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar
a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han
de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta
de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que
s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa
d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes
necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de
temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida
subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se
sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació
de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
LÀMINES
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la
col·locació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum
modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers),
plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat)
o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides
sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o
semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA),
o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions
mecàniques (GF).
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Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb
armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense
adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb
armadura de malla de fibra de vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb
relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o
geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a
60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No
ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han
d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El
procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines
en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu
que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de
persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la
membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la
compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format
a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el
cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és
necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines
adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en
aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben
adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals,
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució:
Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en
calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha
de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport
amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques,
el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per
un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A
cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de
manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte
amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les
plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de
col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic
de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full
d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb
morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible
fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic
bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C.
L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
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Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni,
sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en
temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte
s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars
(angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines
s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió.
No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida
o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords,
etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre
i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies
paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb
volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a
l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es
separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser
aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua,
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar
ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb
acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de
cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada
a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar
tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes
uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han
de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que
siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub
de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es
protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb
nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte
amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa
indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCEAENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de
Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació
del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a
buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals, utilitzant.
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4 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

41 SUBSISTEMA PAVIMENTS
PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
FUSTES
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre
llates o flotant.
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat.
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials
sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y
de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
Components
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet.
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que
composen el terra de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de
parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i
20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la
col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior
peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport
ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment
acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades
sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata
un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després
el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de
polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió;
neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la
col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior
peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor
i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i
envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els

117

disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que
aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons
UNE-EN 204.
Fases d’execució
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han
d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i
els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge
entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet
en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3
mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla
de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces:
parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm.
Extrem post a centre post contigu: 3 mm
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el
paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha
d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb
la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts
d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del
recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m,
s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han
d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del
post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, >
0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada
junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general
(mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància
entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Amidament i abonament
Clavat sobre llates
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es
dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons
del parquet.
Flotants
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es
dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
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5 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

51 SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4,
Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per
a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció
9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNEEN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y
de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.

52 SUBSISTEMA SUBMINISTRES
AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament
d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima
d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE
EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE
EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960
EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
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UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela
en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control
i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias. RD 919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y
de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
REC
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades.
Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit.
Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules.
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix
s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE)
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua
depenent del tipus de rec desitjat.
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua
de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment
i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no
haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la
formació de gel al seu interior.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i
telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny
seguint ordres de la D.F.
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No
han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la
D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu
destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment
mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser
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estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de
funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat.
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La
caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada
en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà
connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es
farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat
de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes
aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar
i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova
d'instal·lació.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules.
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Verificacions
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves
globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i
complements, completament instal·lat i comprovat.
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.

53 SUBSISTEMA CONNEXIONS
ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica.
DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD
842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004,
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.
DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión.
RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y
de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
CONNEXIÓ A XARXA
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció
(CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació
s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació.
Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de
serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les
normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa
de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de
treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc.
complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny
seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord
amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior
dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures
aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la
distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix
punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de
lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa.
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris:
Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
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Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.

INSTAL·LACIÓ COMUNITÀRIA I INTERIOR
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt
de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció
fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries
afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la
normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic
de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTEIEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un
cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden
ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia
elèctrica a una instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels
comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és
protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers
reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia
general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual
amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots
els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits
interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment
protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats.
Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de
disposar de ventilació i il·luminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en
funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
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Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció
facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ
que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no
ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb
conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada
o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap
conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu,
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà
normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc.
Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de
l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m
alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra
contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un
cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les
fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase
per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició
ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de
quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la
caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència
de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements
que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element
instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat
sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una
placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels
punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la
tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat
el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar
muntat un interruptor magneto tèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran
mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són
endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%,
<= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i
l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació:
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
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Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al
sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades,
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a
1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han
d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les
fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%,
15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació
UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos
tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables
UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el
cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb
borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament
dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les
seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que
puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de
derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès
a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim
admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les
caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O
RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment
i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància
vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada
a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada
per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha
de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el
seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació:
aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts
i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes
(verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del
quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i
senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic;
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat:
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.
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POSTA A TERRA
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a
missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A
aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de
gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de
fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la
direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment,
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar
en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la
continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han
de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg.
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de
quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides
rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit
de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar
clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una
placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22
mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode
sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions
entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no
serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel
paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El
conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor
ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar
instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura
mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

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 SS. 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 h, 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, sotscontractistes 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
- 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:
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- 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 podran adoptar-se 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, 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.
- 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
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- 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, rebot
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Enderrocs
- 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
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
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
- 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 incorrecte
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Fonaments
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram...)
- 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
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
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- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalços
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Estructura
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- 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
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
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)
Coberta
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- 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

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.
- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat, 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. 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
- 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
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- 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, les condicions dels estrebats i 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
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 a l'interior de l'obra i 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.

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
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Ley de prevención de riesgos laborales _Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales _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 noviembre (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)
Modificación 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 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)
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)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes químicos durante el Trabajo _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 _O. de 20 de mayo de
1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors.
Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a linies elèctriques _R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)
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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 obres _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
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 auditives _(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 maniobres _(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. MT9 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
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( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

quantitats
codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Graderia

Situació:

Camp dels Pilans

Municipi :

L'Escala

Comarca :

Girona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent
3
m

(tones)

grava i sorra compacta

107

2,0

214,0

grava i sorra solta

0

1,7

0,0

0,00

argiles

0

2,1

0,0

0,00

terra vegetal

74

1,7

125,0

88,20

pedraplé

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,0

terres contaminades

170503

altres

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat

339,0

3
216,60 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

0,00

0,0

3
181 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

128,40

altra obra

SI

NO

SI

Residus de construcció totals
2

93,77 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

8,053

0,090

8,399

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

3,435

0,041

3,817

formigó

170101

0,036

3,419

0,026

2,442

petris barrejats

170107

0,008

0,737

0,012

1,106

guixos

170802

0,004

0,368

0,010

0,911

0,001

0,094

0,001

0,122

0,004

0,400

0,029

2,675

altres

embalatges
fustes

170201

0,001

0,113

0,005

0,422

plàstics

170203

0,002

0,148

0,010

0,971

paper i cartró

170904

0,001

0,078

0,012

1,114

metalls

170407

0,001

0,061

0,002

Total residu edificació

0,090

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m 3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

m3

0,169
3
11,07 m

0,118

tancaments

acabats
3,93
0,14
0,19
0,33
0,05
0,05

0,45
0,06
0,38
0,06
0,27

1,22

8,45 t

2,07
0,36
0,67
0,78
0,21
0,05
0,91
4,67

m3

5,18

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres
graves i sorra compacta

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m 3)

a altra autoritzada

128,40

62,00

0,00

66,40

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

argiles

0,00

0,00

0,00

0,00

terra vegetal

88,20

0,00

0,00

88,20

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0,00
62,00

0,00

154,60

Total

216,60

0,00

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

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

3,42

no

Maons, teules i ceràmics

40

3,44

no

inert

Metalls

2

0,06

no

no especial

Fusta

1

0,11

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,15

no

no especial

Paper i cartró

0,5

0,08

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

tipus de residu
inert

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
-

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

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu

gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
5,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
154,60
0,00

Classificació
3
0,00 €/m
1.000,00
-

Transport
3
5,00 €/m
773,00
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
0,00
1.392,79
0,00
runa neta

-

100
100
100

4,00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,23
0,57
inapreciable
1,31
1,50
1,40

-

100
100
100
100
100

-

Perillosos Especials

inapreciable
1.000,00

100,00

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

€/m3

runa bruta

m3 (+35%)
3,30
5,15
1,49

Construcció

(dins el cost

3

€/m3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

1.392,79

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

3
169,55 m

El pes dels residus és de :

244,07 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

2.492,79 €

1.293,19 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.
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Obra nova

6 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació
Total construcció

minimització

Previsió final de l'Estudi
235,62 tones

338,95 tones
8,45 tones

15,00 %

7,19 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

tones

11 euros/ tona

0,00 euros

Residus de construcció **

tones

11 euros/ tona

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0 tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

NORMATIVA APLICABLE

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya.
Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres
generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
ORDRE INT/322/2011, de 16 de novembre, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el
comerç del coure i del ferro per part dels establiments gestors d'aquests residus i de registre d'aquesta
activitat.
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus municipals.
Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions
ramaderes.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus
en els dipòsits controlats.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona
l'Agència de Residus de Catalunya.
Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica dels
informes preliminars de situació i dels informes de situació d'acord amb l'establert al Reial decret 9/2005,
de 14 de gener, pel que s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els
criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés
d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament.
Ordre MAH/925/2004, d'1 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el model d'autoliquidació del cànon
creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i
del cànon sobre la deposició de residus.
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Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de
la declaració anual de residus industrials.
Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la
formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció en el Registre
de productors de residus industrials de Catalunya.
Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració 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.
Ordre de 26 de setembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de
laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
Resolució de 12 de desembre de 1996, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació del Programa de gestió
de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.
Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret
legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de
residus industrials.
Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació dels programes d'actuació
adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.
Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries.
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
Resolució de 16 d'octubre de 1995, per la qual es fa públic l'acord del Govern del Programa general de
residus de Catalunya.
Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques del
residus.
Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els
límits de les seves emissions a l'atmosfera.
Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
procediments reglamentaris que afecten les matèries en què intervé el Departament de Medi Ambient.
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.
Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües
residuals.
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