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1/
ANTECEDENTS
Es redacta la present memòria valorada, el projecte executiu, i l’estudi de seguretat i salut per la
implantació d’un nou espai lúdic al Parc Sant Jordi de Reus.
per encàrrec de l’àrea de VIA PÚBLICA-BRIGADES de l’Ajuntament de Reus, als arquitectes Anna
Castellà Fabregat i Alberto Espinosa García, en endavant AA arquitectes.
El promotor ésl’àrea de VIA PÚBLICA-BRIGADES de l’Ajuntament de Reus, amb direcció Avinguda de
la Pau, 5 43206 Reus.
El tècnic autor del projecte és Anna Castellà Fabregat N.I.F.: 47855705-L, nª col·legiada COAC: 77351-4
amb domicili fiscal a C/Mora d’Ebre, 14. 08023 Barcelona amb telèfon 609920272 i correu electrònic
anna.castella.f@coac.net
L’objectiu es impulsar elsecosistemes lúdics dintre de la ciutat saludable, inclusiva, accessible i
sostenible. Es proposa la incorporació de jocs singulars al Parc Sant Jordi per potenciar les 12 activitats
reconegudes com a prioritàries per als nens: lliscar, gronxar, enfilar, fer equilibris, saltar, sentir vertigen,
córrer i rodar, amagar-se, experimentar, interpretar rols, expressar-se, trobar-se i relaxar-se.

2/
OBJECTE DE L’ENCÀRREC
L'objecte de memòria valorada és la definició detallada del laberint com a joc singular per a la seva
implantació en el Parc Sant Jordi de Reus per millorar la jugabilitat d'aquest espai i fer-lo més
integrador. Es descriuen en detall les característiques tècniques de la fabricació, subministrament i
muntatge dels elements de joc projectats, inclosa la definició de la fonamentació.
Aquesta actuació es coordinarà amb les obres d'urbanització de l’àmbit, objecte del projecte
d'urbanització que es redacta a part (obra civil, jardineria i reg no inclosos en el present document).

3/
CONTEXT DEL PROJECTE
L’ecosistema lúdic
L’èncarrec d’un nou element de joc al parc es desenvolupa a partir del prisma de l’ecosistema lúdic,
on s’entén la ciutat com una suma d’espais, tant públics com privats, tant interiors com exteriors, que
generen sinergies i vincles entre ells a partir d’una xarxa bàsica d’espai públic d’ús quotidià.
Les àrees de joc enteses actualment, com a punt aïllat i descontextualitzat del seu entorn en la
majoria dels casos, limiten el joc a un espai concret, a un perímetre tancat dintre de la complexitat
urbana. La lectura dels ecosistemes lúdics forma part d’una nova eina per a entendre la ciutat,
projectant l’espai públic a partir de la seva relació peatonal i humana, i no a partir de les necessitats
del cotxe.
Per tant, s’entén que una ciutat on el vianant es autònom per a desplaçar-se també deuria d’atendre
a les necessitats de desplaçament i joc dels infants com a part del conjunt. Una ciutat pensada des
de la perspectiva de les nenes i els nens no deuria utilitzar les àrees de joc com a forma sistemàtica
per a resoldre aquesta necessitat, i deuria convertir-les en espais puntuals d’excepcionalitat del joc,
formant part de l’ecosistema lúdic on es relacionen escoles, places i carrers, parcs, centres cívics,
espais esportius...etc.
Els ecosistemes lúdics busquen a més, donar rellevància al joc espontani i lliure, a entendre tot el
context urbà com un gran espai de joc, sense necessitat de reglar-lo baix els paràmetres sobre
normativitzats i jeràrquics de les àrees de joc actuals.
La ciutat necessita, llavors, d’un estudi per a la integració de les àrees de joc dintre de l’ordre superior
de l’ecosistema lúdic, que es aquell que l’infant utilitza de forma quotidiana i on tindria que assolir la
seva autonomia. El parc Sant Jordi, per la seva condició, esdevé el punt central d’un gran ecosistema
lúdic (fragmentat actualment per la xarxa de mobilitat del cotxe), on trobem tant escoles, places
dures, placetes, parcs, espais esportius i barris amb carrers de plataforma única que conviden al joc.
Al mateix temps aquest ecosistema es superposa amb l’ecosistema comercial principal de la ciutat i
amb part de la xarxa d’eixos cívics generant us espai amb un potencial únic.
L’espai lúdic
El parc Sant Jordi és el espai verd mes gran de la ciutat de Reus en superfície, amb gairebé 2250 m2,
a més de ser també el mes icònic i volgut pels ciutadans. Un indret, que malgrat la falta de
coherència entre alguns dels elements que el composen, convida a passejar i contemplar la riquesa
que conté.
El parc es pot subdividir en 3 gran àmbits: El primer, accedint des de la plaça Llibertat, es el jardí
romàntic, d’estil modernista, amb recorreguts sinuosos i petites zones d’estada i esbarjo. I sobresurt,
com a element singular, un petit llac al centre del lloc. Seguidament s’encontra la gran explanada
central de sauló, espai per antonomàsia per a la celebració d’actes i revetlles. Per últim, a l’altra
banda de l’explanada, s’encontra la zona mes nova del parc, reformada per a acollir fires a l’aire
lliure, amb una organització molt mes oberta, diàfana i lineal. Actualment aquí s’encontra l’espai lúdic
mes gran del parc així com l’àmbit a desenvolupar per a reforçar i ampliar aquest indret de la ciutat
com a espai d’excel·lència per al joc. Aquesta part del parc connecta amb la recent creada plaça
de l’Univers, on fa façana el centre comercial La Fira.
L’oferta d’usos del parc s’ofereix com a zona d’oci, passeig i repòs; com a zona de pas i connexió
entre en centre històric i La Fira a partir d’un potent eix cívic i com a equipaments que comparteixen
espai amb el parc (parròquia i espai de gent gran).
El present projecte busca reforçar el caràcter excepcional del parc com a espai de joc dintre de
l’ecosistema lúdic, a partir del desenvolupament d’una gran espai de joc singular a làmbit B i C i que
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els vinculi entre ells i amb la resta de l’entorn a partit del dos elements, la gàbia (existent) i el laberint
(nou).

Context intern del parc Sant Jordi, espais lúdics existents (A i B) i àmbit d’actuació per al nou espai
lúdic (C)
4/
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació (al plànol adjunt àmbit C) per a desenvolupar el nou espai lúdic dintre del parc és
un àrea d’aproximadament 785 m2 situada en el extrem nord-est de perímetre tancat del parc, amb
forma trapezoïdal i una lleu pendent en sentit paral·lel al passeig principal que comunica amb la
plaça univers. Els altres extrems de l’àmbit son la tanca perimetral fent cantonada i l’espai lúdic B ja
existent.
Degut al seu antic ús com a pipi-can, l’espai actualment es diàfan i amb terra compactada.
Així mateix es proposa una actuació aïllada per a la reconversió de la gàbia existent en un element
lúdic, situat en l’extrem de l’àmbit B col·lindant amb el C i amb una superfície total de 33 m2.
S'adjunten fotografies de l'estat actual del parc i de l’àmbit a desenvolupar a l'Annex A. Reportatge
Fotogràfic.
5/
CRITERIS DE DISSENY

Ecosistema lúdic del Parc Sant Jordi: relació entre els subecosistemes.

La proposta agafa com a referència els 7 criteris de qualitat per dissenyar espais de joc de l'Institut de
la Infància i l'Adolescència de Barcelona, ciutat pionera en redactar un pla del joc a l’espai públic:
1. Múltiples propostes de jocs creatius i amb reptes pel desenvolupament saludable dels infants
2. Espai físic divers, estimulant, connectat i amb accessibilitat
3. Espais de joc inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitats
4. Contacte amb la natura, el verd i exploració amb elements naturals
5. Joc compartit i col·laboratiu.
6. Lloc de trobada i convivència comunitària.
7. Ecosistemes lúdics i entorn segur i jugable.
I tenint en compte les 12 activitats lúdiques prioritàries:
- Lliscar: Tobogans de diferents mides i formes com tancats, col·lectius, diferents pendents, etc.
- Gronxar-se: Gronxadors individuals i col·lectius, de diferents mides i formes, hamaques, etc.
- Enfilar-se: Arbres, rocòdroms, escales, plataformes elevades, esglaons, piràmides de xarxa, escultures
jugables, etc.
- Fer equilibris: Barres d'equilibris, circuit de peanyes o troncs, rodes giratòries, ponts penjants, etc.
- Saltar: Llits elàstics, estructures flexibles de xarxes, gomes, etc.
- Sentir vertigen: Rodes giratòries, balancins petits i grans i de grup, tirolines, ponts penjants, etc.
- Córrer i rodar: Espais suficientment grans i prou diàfans per desplaçar-se corrent, en bici, patinet, fer
verticals, rodes, jocs esportius, etc.
- Amagar-se: Casetes, arbustos formant un tancat, estructures on posar-se a sota, tubs, elements
naturals en cova, túnels, etc.
- Experimentar: Superfícies o taules de sorra, vegetació, elements naturals (pedres, pals, fulles), rierols o
estanys, canals d'aigua, jocs amb politges amb cubells i recipients, estructures sonores, etc.
- Interpretar rols: Casetes, cuines, estructures en formes simbòliques que suggereixin vaixells, trens,
cotxes, etc.
- Expressar-se: Pissarres, guixos, pals i sorra, espai escènic i grades, paviment de ciment llis i paret amb
efecte mirall per ballar, connexió elèctrica i WIFI per música, murs “lliures” per art urbà, etc.
- Trobar-se i relaxar-se: Espais de trobada amb bancs disposats per conversar en grup; taules de pícnic
grans i petites, superfícies de gespa i confortables per seure a terra, etc.
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Ubicació
Mantenir les distàncies de seguretat als elements potencialment perillosos com poden ser: quadres
d’instal·lacions, registres, fanals.
Mantenir les distàncies de seguretat entre la calçada i les àrees de joc.
Garantir unes condicions físiques adequades per a tothom.
Adequació estètica dels equipaments de joc a l’entorn de l’àrea de joc

dimensionat dels recorreguts i sobretot en els aspectes de seguretat. Es garanteix l’accessibilitat a
totes les persones, sense cap tipus de barreres urbanístiques que impedeixen la utilització dels espais.
Respecte a les condicions d’accessibilitat de les àrees de joc, s’apliquen els requeriments que
assenyala la “Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques” i el “Decret
135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei I d’aprovació del Codi d’Accessibilitat i ordre VIV/
561/2010, de 1de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais urbanitzats.

Usuaris
Els espais lúdics de joc infantil es destinen a usuaris de diverses franges d’edat, gènere, cultures i
discapacitats.

Igualment els espais definits tindran en compte els requeriments establerts a la Normativa Europea i
Espanyola sobre joc infantil (UNE 147103:2001, Normes EN 1176 i EN 1177 vigents) i la normativa
especifica de l'Ajuntament de Reus

Dimensions
Tenir la suficient dimensió per garantir la seguretat dels jocs respecte l’entorn i la mobilitat dins les
àrees de joc.
Delimitacions
S’evitaran les tanques amb portes, es delimitaran les àrees de jocs amb canvis de paviments i límits
entre les diferents àrees de joc però sense tancar.
Paviments
Hauran de complir la Norma EN 1177 sobre “Revestimientos de las superfícies de las áreas de juego
absorbidores de impactos” a més de les especificacions sobre accessibilitat definides en la “Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques”, i el ”Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei d’aprovació del
Codi d’Accessibilitat”
Espais i elements auxiliars
Es tindrà en compte el disseny de les àrees d’estada per a acompanyants, i les àrees de descans
esporàdic per a infants per tal de que siguin totalment accessibles.
Mobiliari auxiliar i infraestructures
Es determinarà la seva ubicació i la seva forma segons la UNE-EN 1176-1 vigent així com per la Llei
d’Accessibilitat.
Jocs
L’elecció i el disseny del joc estaran en funció del grup d’edat previst, de la dimensió i la forma de
l’àrea on s’integra.
Els elements de joc que conformen el projecte son el laberint de 1,5m2 d’alçada amb grans elements
geomètrics singulars i la gàbia reconvertida en element jugable.
Els fonaments de formigó dels jocs, pletines i mobiliari en paviment de sorra estaran soterrats un mínim
de 20cm i tindran el perímetre aixamfranat a 45º i els cantells arrodonits.
Criteris Ambientals
Es prioritzarà, sempre que sigui possible, la utilització d’aquells productes que disposin d’un
etiquetatge ecològic, i aquells materials que bé provinguin d’un procés de fabricació en el qual
intervingui material reciclat, o bé, aquells que intervinguin uns sobrants que puguin se reutilitzats en
altres processos o obres.
Mobilitat, Accessibilitat i Transversalitat de gènere
Les noves àrees de joc no dificulten la mobilitat rodada, es garanteix l’accés dels serveis
(manteniment, guàrdia urbana, ambulàncies, etc) i els vehicles de manteniment a l’AEG. També
s’han inclòs criteris de supressió de barreres urbanístiques i de transversalitat de gènere, en el

6/
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
L’encàrrec de l’espai lúdic al Parc Sant Jordi ha de fer conviure aquest nou element reconeixible, un
nou element singular per a la ciutat, amb un ús més enllà del simbòlic, un espai jugable i que ajudi a
donar uniformitat visual al conjunt d’elements existents al parc. Si entenem els espais de joc com ho
feia el sociòleg i antropòleg Jean Duvignaud, reconeixent el joc com a expressió decisiva d’uns valors
de llibertat o espontaneïtat, com a “explosions lúdiques” que trastoquen l’ordre de l’autoritat, ens
obliga a treballar no només sobre el tipus de joc, sinó en com construir un ecosistema de joc que doni
sentit a tot el conjunt del parc com a pol d’atracció a escala urbana.

Element singular de jocs: el laberint
Es desenvolupa la proposta de projecte bàsic i executiu del laberint per a la seva execució en els
següents apartats.

6.1
EVOLUCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA EN FASE D’ESTUDIS PREVIS
En primera instància es defineix l’estratègia del projecte a partir de quatre conceptes: diversificar el
potencial de jugabilitat intentant sumant les 12 activitats lúdiques prioritàries al parc, crear un joc
inclusiu tant en rang d’edat com en diversitat funcional, treballar el lloc com un ecosistema lúdic que
llegeix l’entorn a partir de anelles i generar un lloc amb identitat pròpia i amb poder d’atracció.
Aquests eixos funcionen com a motors del projecte i determinen allò rellevant en el disseny.
Context
Així, l’element de contextualització té relació en com s’implementa el laberint, com es visualitza, com
es accessible i quina dimensió té.
Quan parlem d’ecosistema ens referim tant a com visualment hi ha relació entre el laberint i el
context, com el joc es desenvolupa al voltant, la narrativa que es desprèn de la posició i la disposició.
La posició “amagada” entre els arbres permet que el descobriment sigui part del joc, visualitzant-se
de forma diferent segons l’angle de visió.

6.2
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SOLUCIÓ ADOPTADA DEFINITIVA
Fases de projecte
L’espai lúdic previst es desenvoluparà amb dues fases:
Una primera fase que inclourà l’adequació de l’entorn mínima per rebre el laberint i la construcció i
execució d’una part d’aquest laberint
Una segona fase que completarà la urbanització complerta, el laberint i la intervenció a la gàbia com
a joc singular que formarà part de l’espai lúdic.
Materialitat
El laberint esdevé a partir d’una trama base d’eixos tridimensional 1,5x1,5x1,5m que donen forma
espaial, seqüencien i modulen el joc. A partir d’aquest mòdul base es crea una estandardització que
es repeteix a tot l’element amb un pilar tubular d’1,5m d’alçada tots els punts d’unió de la trama.
Aquest perfils s’uneixen entre si de dos formes diferents, que responen a la diferenciació bàsica del
laberint entre pas-recorregut o mur-delimitació. Allà on hi ha recorregut apareix un element arc i on hi
ha parament vertical (mur) apareix la malla electrosoldada.
L’alçada del laberint d’1,5m permet un control visual dels adults per sobre del joc alhora que
configura un espai acotat a la mida dels infants, un mon interior propi per a d’ells amb una percepció
espaial totalment diferent que la dels adults.
La malla tanca el perímetre del laberint i dona forma al recorregut, sent a més, un material
permeable visualment, que permet mantenir un control d’ubicació dintre del conjunt sense alterar el
repte del propi joc. Configura una gran espai controlat per als adults i alhora caòtic per als infants.
El pas entre franges de la trama es realitza a partir d’uns pòrtics semicirculars que assoleixen els 2,25m
d’alçada en el punt mig, permeten als adults ser partícips del joc, acompanyar als infants pel
recorregut interior i generar ritmes visuals al joc.
Dintre de l’homogeneïtat apareixen diferents elements geomètrics singulars que donen caràcter i es
converteixen en petites fites que estimulen el repte d’aconseguir arribar a d’elles a través del
recorregut. Aquest elements, sobresurten del conjunt amb una alçada d’1,9m, trobant-se tant a
l’interior del laberint com a l’entrada i la sortida.
Els colors escollits evidencien la diferència entre l’estructura base modulada a 1,5m i els elements
singulars.
El paviment de sorra garbellada i sorra compactada permet una experiència de joc lliure i posa en
relació al laberint en el seu entorn immediat al no generar diferenciació de paviment entre dins i fora.
La gàbia i el laberint es mimetitzen tant materialment com cromàticament, ja que es un element
preexistent de perfils metàl·lics lleugers. Així es genera un àmbit visualment vinculat que ajuda a
identificar i reforçar l’ecosistema lúdic.

Inclusivitat i cooperació
El projecte s’ha treballat des del prisma de l’ecosistema lúdic, d’aquesta manera hi ha diferents
experiències de joc, per edats i condició. La configuració del laberint esta disposat de manera que no
signifiqui una experiència individual. Un dels reptes es extreure la màxima jugabilitat del propi element
del laberint, que a priori sembla limitat, però que multiplica les seves possibilitats al tractat el límit
vertical en un espai versàtil i transformable.
Un altre dels aspectes es la capacitat del laberint de ser un joc atractiu per a tot rang d’edats ,
inclosos els adults i la gent gran, que poden ser partícips del repte que genera.
A més, el laberint es un joc lliure de barreres físiques, ni topogràfiques, ni visuals permetent un
integració de la gent amb diversitat funcional gaudir-lo en condicions de igualtat i inclusivitat.
Un dels altres punt a tenir en compte alhora de definir-lo es la seva relació amb l’entorn existent i els
problemes que podria derivar com punts cecs, racons, o mala il·luminació que podrien derivar amb
una mala praxis dintre d’un urbanisme amb perspectiva de gènere. Així la seva permeabilitat visual i
l’alçada ajuden a combatre aquests problemes que podria derivar un element amb les
característiques pròpies d’un laberint.

6.3
OBJECTIUS ASSOLITS
Així, a nivell de jugabilitat assolim aquestos objectius dins de les 12 activitats lúdiques prioritàries que
complementen i amplien les activitats desenvolupades en l’éspai lúdic existent així com la resta del
parc:
- Sentir vertigen: La configuració del laberint, amb la superposició de plànols i recorreguts, genera
sensació de vertigen espaial i de repte.
- Experimentar: Els elements naturals acompanyent al joc i afegeixen una nova capa
d’experimentació sensorial com la superfície de sorra garbellada i terra compactada present a tot el
laberint, la gespa i la hedra que l’envolta, l’acumulació de fulles dels arbres col·lindants a l’interior de
la trama o els canvis visuals i sensorials que experimenta el cirerer plantat a l’espai interior en les
diferents estacions de l’any.
- Amagar-se: El ampli espai que ocupa la retícula del laberint permet amagar-se i fer difícil trobar a un
altra persona a partir del joc de permeabilitats i transparències que genera la superposició de la malla
electrosoldada.
- Córrer i rodar: El recorregut sinuós i confús generat per el laberint permet jocs de psicomotricitat i
moviment com perseguir-se, arribar abans que l’altre a la sortida o jugar al pilla-pilla.
- Trobar-se i relaxar-se: Espais de trobada per conversar en grup tant a l’entrada i sortida del laberint
com a l’espai interior de l’arbre.

7/
SERVEIS AFECTATS
La urbanització i els serveis afectats dels diferents àmbits o espais lúdics generats al parc amb la
incorporació dels
nous elements de jocs singulars no s'inclou en el present document. Per tant, l'annex de serveis
afectats i nous es redactaran apart en el corresponent Projecte d'urbanització i obra civil.
Materialitat: Glosari d’elements materials mímims que configuren el laberint.

Accions (jugabilitat)

Així mateix, s’estima necessari un estudi lúminic de l’àmbit per a assegurar la correcta il·luminació de
tot el laberint i dels intersticis generats entre aquest i la tanca perimetral del parc, complint així els
requeriments de la normativa corresponent i de bona praxis en urbanisme amb perspectiva de
gènere.
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8/
TERMINI D’EXECUCCIÓ

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

El termini previst per a la fabricació, subministrament i muntatge a taller de l'element de joc singular
des de la comanda són 16 setmanes. El termini previst per el muntatge de l'element de joc singular és
de 4 setmanes. Per tant, el termini d'execució aproximat és:
- Fabricació i subministrament: 16 setmanes
- Instal·lació: 4 setmanes.

2.0 Aspectes generals del sistema estructural

L’estructura està formada per pòrtics de perfils tubulars de 150cm de llum i 150cm d’alçada, excepte
en les zones en que els pilars no segueixen la retícula, en que els pilars seran de 190cm d’alçada.
Els requisits i prestacions, la normativa aplicada i altres documents de referència, les accions
considerades, les deformacions admissibles i altres consideracions, estan explicades en el apartats
corresponents de fonamentació ( 2.1 ) i estructura ( 2.2 )

9/
REVISIÓ DE PREUS
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en el què el
termini
d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus.
10/
JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURAL
1. OBJECTE
La present memòria descriu l’estructura del Laberint per al Parc Sant Jordi de Reus, província de
Tarragona.
El projecte consisteix en la formalització d’un laberint mitjançant pòrtics formats per tubulars d’acer i
mallat d’acer per tancar els passos del laberint.
A continuació se’n detallen els aspectes més significatius.
1. SUSTENTACIÓ DE L’ESTRUCTURA

2.1 Fonaments i contenció de terres
2.1.0 Aspectes generals dels fonaments
Davant la inexistència d’assaig geotècnic del terreny, s’han considerat els valors definits a l’apartat de
caracterització del terreny.
S’ha dissenyat una fonamentació de tipus superficial constituïda per sabates aïllades centrades sota
cada pilar. Aquestes sabates seran cilíndriques de 35cm de diàmetre i 40cm de cantell.
Els pilars duran una platina de remat a l’extrem inferior 100x100mm o 100mm de diàmetre, i
s’encastaran a l’interior del cilindre 35cm.
Aquests cilindres seran de formigó en massa HA-25. Les sabates es situaran segons els plànols de
fonamentació i detall corresponents.
La fonamentació es situarà un mínim de 20 cm per la cota de joc (recomanat 40cm), de manera que
no suposi un element per entrebancar-se o impactar-hi (segons EN-1176-1:2008). La base de la
fonamentació es recolzarà a l’estrat compacte.
Esquema de pilars i càrregues a peu de pilar: Veure indicacions segons plànols de projecte ( plànol
fonamentació, planta i detalls corresponents ) i en els llistats adjunts en l’annex de llistats de càlcul.

1.1 Característiques del terreny
Davant la inexistència d’assaig geotècnic del terreny, s’han considerat els següents valors pel càlcul i
disseny de la fonamentació de l’estructura de l’edifici objecte de la present memòria:
Densitat
Angle de fregament intern
Cohesió
Tensió admissible del terreny

- Descripció general

γ = 1,80 Tn/m3
θ = 30º

C = 0,00 Kg/cm2
σ = 1,5 Kg/cm2

1.2 Condicionament del terreny
- Excavacions
L’excavació de la fonamentació es farà fins una cota tal que aquesta s’encasti 10/15 cm en l’estrat
compacte. A aquesta cota caldrà afegir-hi 10cm de grava.

Al tractar-se de fonamentació directa s’ha tingut el capítol 4 del DB SE-C i la EN-1176-1:2008.
2.1.1 Fonamentació
-

Tipologia

Sabates superficials de dimensions 35cm de diàmetre i 40cm de cantell sota els pilars.
Cotes previstes per a base de fonaments:
Veure indicacions segons plànols projecte (plànol
fonamentació i detalls corresponents). Es verificarà sempre abans del formigonat de l’element que
aquest quedi totalment encastat en la capa resistent.
-

Accions sobre la fonamentació

Les accions utilitzades pel dimensionat de la fonamentació queden descrites a l’apartat corresponent
de l’estat de càrregues del capítol d’estructura i han estat definides segons l’annex A de la
EN-1176-1:2008.
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MATERIALS

Els valors de càlcul per obtenir les sol·licitacions de la fonamentació s’obtenen assignant el valor de la
unitat a tots els coeficients parcials d’accions permanents i variables desfavorables i valor nul (zero) als
coeficients de les accions favorables, tant en les situacions persistents, transitòries com extraordinàries.
En aplicació de l’expressió 4.3 del DB-SE Bases de Càlcul:
(Σ γG x GK ) + (γQ,1 x QK,1 ) + (Σ γQ,i x ψ0,i x QK,i )
-

Accions sísmiques

No es considera.
-

Característiques dels materials

ENFONSAMAMENT

γR=3

γM=1

γE=1

γF=1

LLISCAMENT

γR=1.5

γM=1

γE=1

γF=1

BOLCADA (ESTABILITZADOR)

γR=1

γM=1

γE=0.9

γF=1

BOLCADA(DESESTABILITZADOR)

γR=1

γM=1

γE=1.8

γF=1

ESTABILITAT GLOBAL

γR=1

γM=1.8

γE=1.8

γF=1

CAPACITAT ESTRUCTURAL

(*)

(*)

γE=1.6

γF=1

RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT EXTRAORDINÀRIA:

El formigó estructural utilitzat per els elements de fonamentació pot ser (tal i com es descriu a la
normativa vigent EHE):

MATERIALS

FORMIGÓ EN MASSA
HA-25 / B / 10 / IIa (Segons article 39 EHE-08-CTE)
N/mm2

Resistència característica als 28 dies = 25
Resistència característica als 7 dies = 16,25 N/mm2
Ciment: CEM II/A-D 42,5 R
Àrids:
Classe: Rodats
Grandària màxima: 10 mm.
Additius: No s’admetran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. Es
recomana la utilització de fluidificants.
Dosificació per metre cúbic: ( A establir per la planta elaboradora)
Relació màxima aigua / ciment 0,60
Contingut mínim de ciment 275 Kg/m3
Docilitat: Consistència tova.
Assentament en Con d’Abrams: 6-9 cm.
Compactació: Per vibrat mecànic.
Control del formigó: Normal.
Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie.
Nombre de provetes per sèrie: set unitats.
Freqüència d’assaigs: Cada unitat de formigonat.
Tipus de provetes: Cilíndriques de Ø 15 cm. h = 30cm.
Edat de trencament:
2 unitats a 7 dies
3 unitats a 28 dies
2 unitats a reserva
Assaig sistemàtic del Con d’Abrams: Tolerància ± 1 cm.
La modificació d’una d’aquestes dades haurà d’ésser aprovada per a la Direcció Facultativa.
-

ACCIONS

RESUM TAULA 2.1 PER SITUACIÓ DE DIMENSIONAT PERSISTENT O TRANSITÒRIA:

ENFONSAMAMENT

γR=2

γM=1

γE=1

γF=1

LLISCAMENT

γR=1.1

γM=1

γE=1

γF=1

BOLCADA (ESTABILITZADOR)

γR=1

γM=1

γE=0.9

γF=1

BOLCADA(DESESTABILITZADOR)

γR=1

γM=1

γE=1.2

γF=1

ESTABILITAT GLOBAL

γR=1

γM=1.2

γE=1

γF=1

CAPACITAT ESTRUCTURAL

(*)

(*)

γE=1

γF=1

(*) S’aplicaran els coeficients corresponents als DB relatius a la seguretat estructural dels diferents
materials o a la instrucció EHE-08 (veure coeficients en l’apartat de la memòria d’estructura).
HIPÒTESIS DE CÀLCUL
A. Estats límit últims
ESTABILITAT
Ed ,dst≤ Ed,stb
Ed ,dst
Ed,stb

valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores
valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores

RESISTÈNCIA
Ed
Rd

Ed ≤ R d
valor de càlcul de l’efecte de les accions
valor de càlcul de la resistència del terreny
Ed= γE x E (γF x Frepr ; XK / γM ; ad)

Hipòtesis i combinacions considerades al càlcul

COEFICIENTS DE SEGURETAT PARCIALS (veure taula 2.1 SE-C)

ACCIONS

Frepr
XK
ad
γE
γF
γM

valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensionat
considerada
valor característic dels materials
valor càlcul de les dades geomètriques
coeficient parcial per l’efecte de les accions (segons taula 2.1)
coeficient parcial per les accions (segons taula 2.1)
coeficient parcial per les propietats dels materials (segons taula 2.1)
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Rd= (1/γR) x R (γF x Frepr ; XK / γM ; ad)
γR

coeficient parcial de resistència (segons taula 2.1)

2.2 Estructura

Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat.
Densitat considerada per l’acer:
7.850 kg/m³
Les sobrecàrregues variables es calculen segons el nombre d’usuaris (Annex A, A.2.2. de la
EN-1176-1:2008)

2.2.0 Aspectes generals de l’estructura

Gn = n x m + 1,64 x σ √ n

L’estructura està formada per pilars col·locats segons una retícula de 150x150cm, formalitzats amb
perfils tubulars. Hi ha pilars de dues alçades diferents, els de 150cm tindran una secció de 40.4mm i els
de 190cm de 50.4mm.
Sobre aquests pilars s’hi recolzen perfils horitzontals o en arc que acaben de formar els pòrtics del
laberint. Aquest elements seran de 40.4 o 50.4 de secció segons si es recolzen sobre pilars d’una o
altra secció.
Entre els pilars es col·locarà una malla electrosoldada #1∅2mm cada 60x60mm.

On:

és la massa total de n nens, en kilograms
nombre de nens sobre els elements horitzontals (2 nens)
massa mitja d’un nen segons el grup d’edat
desviació estàndard del grup d’edat referit

nota: les càrregues considerades són per nens de fins a 14 anys d’edat. No obstant degut als
coeficients utilitzats es garanteix que les estructures també poden ser utilitzades per adults.
Coeficient dinàmic

Per més informació sobre el dimensionat, armat i resolució constructiva veure indicacions segons
plànols de projecte (plànol de planta, armats i detalls corresponents).
La tria d’aquesta solució estructural respon a les següents consideracions:

Gn
n
m
σ

Cdyn = 1 + 1/n
On:

És una solució que no requereix personal excessivament especialitzat.

Cdyn
n

coeficient que representa la càrrega ocasionada pel moviment dinàmic del
usuaris
nombre d’usuaris en línia segons A.3 de la EN-1176-1:2008.

És adequada per a les llums existents en el projecte així com per les càrregues i sobrecàrregues del
programa funcional.

n = Lpr / 0,6
Càrrega vertical total d’usuaris

2.2.1 Integritat Estructural
Es dimensiona l’estructura per que en tot moment es mantingui la integritat estructural de l’estructura
per al cas més desfavorable de les combinacions previstes.

Ftot,v = g x Gn x Cdyn
On:

Les comprovacions es realitzen segons càlculs, d’acord amb l’annex A i B de la EN-1176-1:2008.

Ftot,v

Quan es realitzen els càlculs d’acord amb l’annex B no es supera cap límit establert a la combinació
d’accions que s’indica al capítol B.2. de la EN-1176-1:2008.

g

En el càlcul no es necessari considerar fer la consideració de les accions accidentals, tal com
incendis, col·lisió de vehicles o sisme.
Les càrregues associades a la fatiga són en general molt menors que les càrregues corregides amb els
coeficients de seguretat adients. Per tant no és necessari verificar l’equipament de les àrees de joc en
front a la fatiga.

-

càrrega vertical total dels usuaris sobre l’equip ocasionada per n (2) nens, en
Newtons
acceleració deguda a la gravetat (10m/s2)

Càrrega horitzontal
La càrrega horitzontals total dels usuaris és del 10% de la càrrega vertical, actual al mateix nivell
juntament amb la càrrega vertical.
Ftot,h = 0,1 x Ftot,v
Aquesta càrrega te en compte el moviment dels nens durant el joc i les imprecisions a l’estructura.
Les càrregues estan uniformement linealment distribuïdes sobre els elements considerats.
Característiques dels materials

Estats de càrrega: Càrregues lineals
Pes propi:
Sobrecàrrega d’ús vertical:

0.05 kN/m
2.00 kN/m

Sobrecàrrega d’ús horitzontal X:
Sobrecàrrega d’ús horitzontal Y:

0.20 kN/m
0.20 kN/m

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
MALLATS ELECTROSOLDATS
Per al mallat entre els pilars s’utilitzarà una malla electrosoldada de 1∅2 c/50x50mm.
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2.2.2 Estructura metàl·lica
Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-A ‘Acero’ i EAE ‘Instrucció de l’Acer Estructural’ les peces
d’estructura metàl·lica es realitzaran amb acer del tipus:
S235-JR

Límit elàstic = 265 N/mm2

Tal com s’indica a la fitxa de compliment del CTE, els acers considerats en el DB-SE-A són els
establerts a la norma UNE EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions
metàl·liques d’us general) en cadascuna de les parts que la composen, les característiques dels
quals es resumeixen a la Taula 4.1.
Espessor nominal t (mm)
Designaci
ó
63
S235JR

fu (N/
mm²)

fy (N/mm²)
t ≤ 16
235

16 < t ≤ 40

40 < t ≤

3≤t≤
100

225

215

360

Temperatura
assaig
Charpy
ºC
0

A continuació s’adjunten les característiques comuns a tots els acers:
Mòdul d’Elasticitat:
Mòdul de Rigidesa:
Coeficient de Poisson:
Coeficient de dilatació tèrmica:
Densitat:

E= 210.000 N/mm2
G= 81.000 N/mm2
ν = 0,3
α= 1,2·10-5 (ºC)-1
ρ= 7.850 kg/m3

El càlcul dels elements metàl·lics de l’estructura, tant en la determinació de sol·licitacions com de la
resistència de les seccions, ha estat fet sempre dins el mètode elàstic.
- Hipòtesis i combinacions de càlcul
COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE LES ACCIONS
VERIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA:
Accions permanents desfavorables :
Accions variables desfavorables :

1,35
1,35

COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE ELS MATERIALS
ACER LAMINAT (CTE-DB-SE-A (article 2.3.3)):
Coeficients de minoració parcials de seguretat relatius a:
- Plastificació del material:
- Inestabilitats :
- Resistència última del material:
- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.S.:
- Resistència al lliscament per T.A.R., E.L.U.:
- Resistència al lliscament per cargols amb perforació.:

γM0= 1,05
γM1= 1,05
γM2= 1,25
γM3= 1,10
γM3= 1,25
γM3= 1,40
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HIPÒTESIS DE CÀLCUL

El programa considera un comportament elàstic i lineal dels materials. Les barres definides són
elements lineals.

A. CAPACITAT PORTANT
Ed ≤ R d
Ed
Rd

valor de càlcul de l’efecte de les accions
valor de càlcul de la resistència corresponent a l’element / material
B.

APTITUD DE SERVEI
Ed, dst ≤ Rd, stb

Ed, dst
Rd, stb

valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores
valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores

Es comprovarà que hi ha un comportament adequat, en relació a les deformacions, vibracions o
deteriorament si es compleix que per les situacions de dimensionat no s’arriba al valor límit admissible.
C. COMBINACIÓ D’ACCIONS PER A ANÀLISIS ESTÀTIC

ꙋG,c x G + ꙋQ,c x Q1
essent:

G
Q

ꙋG,c

Valor característic de les càrregues permanents (pes propi)
Valor característic de les càrregues variables (sobrecàrrega d’ús)
Coeficient de seguretat parcial per a càrregues permanents

ꙋQ,c

Coeficient de seguretat parcial per a càrregues variables

NOTA: no és necessari combinar les accions variables independents. Si que es combinen les
que actuen en diferents direccions com les càrregues d’usuari verticals i horitzontals.
2.2.3. Mètode de càlcul i programes de càlcul utilitzats
Les accions a que es sol·licita cadascun dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb
el que dicta el CTE-DB-SE-EA, tant al que es refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es
refereix a accions eòliques, accions sísmiques, empentes de terreny, etc.
Els elements d’estructura metàl·lica en acer laminat es calculen elàsticament, segons el vigent CTEDB-SE-A.
TIPUS D’ANÀLISIS EFECTUATS PEL PROGRAMA
NOM DEL PROGRAMA:
VERSIÓ I DATA:
EMPRESA DISTRIBUÏDORA:

Les càrregues aplicades a les barres es poden establir en qualsevol direcció. El programa admet
qualsevol tipologia: uniformes, triangulars, trapezoidals, puntuals, moments i increment de
temperatura diferent a cares oposades.
En els nusos es poden col·locar càrregues puntuals, també en qualsevol direcció. El tipus de nus que
s’utilitza es totalment genèric, i s’admeten unions encastades, articulades, encastades elàsticament,
definides mitjançant coeficients d’encastament als extrems de la barra.
Es pot utilitzar qualsevol tipus de recolzament, encastat o articulat, o vinculant algun dels seus graus
de llibertat. En els recolzaments en els que incideix una única barra vertical (segons l’eix Z) permet
definir una sabata aïllada o un encepat de formigó armat. Si aquesta barra és metàl·lica, permet
definir una placa d’ancoratge metàl·lica.
Les hipòtesis de càrrega que es poden establir no tenen límit en quant al seu número. Segons el
origen, es podran assignar a Pes Propi, Sobrecàrrega, Vent, Sisme i Neu.
A partir de las hipòtesis bàsiques es pot definir i calcular qualsevol tipus de combinació amb diferents
coeficients de combinació. És possible establir diversos estats límit i combinacions diferents:
• Hipòtesis simples
• E.L.U. ruptura. Formigó
• E.L.U. ruptura. Formigó en fonamentacions
• Tensions sobre el Terreny (Tensions admissibles)
• Desplaçaments
• E.L.U. ruptura. Acero (Laminat i armat)
• E.L.U. ruptura. Acero (Conformat)
• E.L.U. ruptura. Fusta
Per cada estat es generen totes les combinacions, indicant el seu nom i coeficients, segons el
material, us i norma d’aplicació.
A partir de la geometria i carregues que s’introduïssin, s’obtenen la matriu de rigidesa de la estructura,
així com les matrius de carregues per hipòtesis simples. S’obtindrà la matriu de desplaçaments dels
nusos de l’estructura, invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. Després de trobar els
desplaçaments per hipòtesis, es calculen totes les combinacions per tots els estats, i els esforços en
qualsevol secció a partir dels esforços en els extrems de les barres i les càrregues aplicades en les
mateixes.
4. Resum normes considerades
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. CTE

NOU METAL 3D
Versió 2019.g
CYPE Ingenieros, S.A.

NOU METAL 3D
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMES A RESOLDRE
Nou Metal 3D calcula estructures tridimensionals (3D) definides amb elements tipus barres a l’espai i
nusos a la intersecció de les mateixes.
DESCRIPCIÓ DE L’ANÀLISI EFECTUAT PEL PROGRAMA

ACERS CONFORMATS
ACERS LAMINATS
FONAMENTS

CTE, DB-SE-A
CTE, DB-SE-A
CTE, DB-SE-C

EHE-08

INSTRUCCION DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

EAE

INSTRUCCION DEL ACERO ESTRUCTURAL

UNE-EN 1176-1EQUIPAMIENTOS DE LAS ÀREAS DE JUEGO Y SUPERFÍCIES
Parte 1: Requisitos generals de Seguridad y métodos de ensayo.
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11/
ESTUDI SEGURETAT I SALUT
El projecte incorpora en annex l’estudi bàsic de seguretat i salut necessari per dur a bon fi l’execució
de les obres d’urbanització i complir amb la llei per a projectes amb un PEM inferior a 280.000€ .
En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la
realització de les obres, amb caràcter general i particular.
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salut a les obres de construcció ...........................................................................................................20
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Dades de l'obra
Tipus d'obra:Projecte bàsic i executiu per a un espai lúdic
Emplaçament:Parc Sant Jordi, Reus
Superfície construïda:715,45 m2 superfície àmbit

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra ...................................................................20
3. Identificació dels riscos ..........................................................................................................................21
3.01. Mitjans i maquinaria .......................................................................................................................21
3.02. Treballs previs ...................................................................................................................................21
3.03.Enderrocs ..........................................................................................................................................21
3.04. Moviments de terres i excavacions ..............................................................................................21
3.05. Fonaments .......................................................................................................................................21

Promotor:Via pública-Brigades, Ajuntament de Reus
3.06. Estructura .........................................................................................................................................22
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Anna Castellà Fabregat, Alberto Espinosa García
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Anna Castellà Fabregat, Alberto Espinosa García

3.07. Ram de paleta ................................................................................................................................22
3.08. Coberta............................................................................................................................................22
3.09. Revestiments i acabats ..................................................................................................................22
3.10. Instal.lacions ....................................................................................................................................22

Dades tècniques de l'emplaçament

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997).23
5. Mesures de prevenció i protecció .........................................................................................................23

Topografia:
terreny amb lleugera pendent (40 cm desnivell)

5.01. Mesures de protecció col·lectiva .................................................................................................23

Característiques del terreny: terra compactada, reblert de graves,
sauló.

5.02. Mesures de protecció individual...................................................................................................23

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
sense edificacions col·lindants a l’emplaçament
Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
instal·lació de reg

5.03. Mesures de protecció a tercers ....................................................................................................23
6. Primers auxilis .........................................................................................................................................24
7. Normativa aplicable ................................................................................................................................24
1. Amidaments .............................................................................................................................................30
2. Justificació de preus ...............................................................................................................................36

Ubicació de vials:sense vials col·lindants a l’emplaçament

3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM ...................................................................................40
4. Quadre de preus ......................................................................................................................................46
5. Resum pressupost PEC + IVA ................................................................................................................47
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir
els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
49

Índex

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i

construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. ......................49
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La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie
de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el
control de l'obra acabada. ...................................................................................................................49
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. ............................................................49
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 .............................................................................................................49
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 ............................................................49

compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte..........49

49

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. ..............................................................49

queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del
projecte.....................................................................................................................................................49
El control de qualitat de les obres inclou: .............................................................................................49
• El control de recepció en obra dels productes. ..........................................................................49
• El control d'execució de l'obra.......................................................................................................49
• El control de l'obra acabada. ........................................................................................................49

Per a això: .................................................................................................................................................49
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que
és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. ....................49
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 .............................................................................................................49
Código Técnico de la Edificación (CTE) ...............................................................................................49
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................49
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 ...................................................................................................................49
Modificat per: ...........................................................................................................................................49
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación .........................................................................................................49
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. .........................................49
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 ................................................................................................................49

com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. ......49

Correcció d'errors: ...................................................................................................................................49

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre ...........................................49

podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat
de l'obra. ...................................................................................................................................................49

Ministerio de Vivienda. ............................................................................................................................49

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 ............................................................................................................49

Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en
l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. .................................................49
2. Normativa i legislació aplicables .......................................................................................................49
Ley de Ordenación de la Edificación ...................................................................................................49

Correcció d'errors: ...................................................................................................................................49
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación .........................................................................................................50
Ministerio de Vivienda. ............................................................................................................................50
B.O.E.: 25 de enero de 2008 ...................................................................................................................50
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Modificat per: ...........................................................................................................................................50

Modificat per: ...........................................................................................................................................50

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre ..........................................................50

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas .............................................................50

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. .........................................50

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. .......................................................................50

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 ................................................................................................................50

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real

Modificat per: ...........................................................................................................................................50
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre .....................................................................................................................................................50

Decreto 314/2006. ...................................................................................................................................50
B.O.E.: 27 de junio de 2013 .....................................................................................................................50
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I ..................................................................................50
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. ......................................................50

proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. .........................................50

B.O.E.: 23 de abril de 2009 ......................................................................................................................50

Modificat per: ...........................................................................................................................................50

Modificat per: ...........................................................................................................................................50

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad ...................................................................................................................................50
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. ............................................50
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 ...................................................................................................................50

de la Edificación ......................................................................................................................................50
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. .........................................50
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 ................................................................................................................50
Correcció d'errors: ...................................................................................................................................50
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el

Modificat per: ...........................................................................................................................................50

Código Técnico de la Edificación .........................................................................................................50

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad

Ministerio de Vivienda. ............................................................................................................................50

de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para
el ejercicio de su actividad ....................................................................................................................50
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................50
B.O.E.: 22 de abril de 2010 ......................................................................................................................50

B.O.E.: 25 de enero de 2008 ...................................................................................................................50
Modificat per: ...........................................................................................................................................50
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas

Modificat per: ...........................................................................................................................................50

con discapacidad ...................................................................................................................................50

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. ............................................50

Técnico de la Edificación .......................................................................................................................50
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ..................................50

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 ...................................................................................................................50
Modificat per: ...........................................................................................................................................50

B.O.E.: 30 de julio de 2010 .......................................................................................................................50
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para
el ejercicio de su actividad ....................................................................................................................50
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................50
B.O.E.: 22 de abril de 2010 ......................................................................................................................50
Modificat per: ...........................................................................................................................................50
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación .......................................................................................................................50
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ..................................50
B.O.E.: 30 de julio de 2010 .......................................................................................................................50
Modificat per: ...........................................................................................................................................50
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas .............................................................50
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. .......................................................................50
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006. ...................................................................................................................................50

Modificada per: .......................................................................................................................................50
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio ........................................................................................................................50
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. ...........................................................51
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 ............................................................................................................51
Modificada per: .......................................................................................................................................51
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ................51
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. ........................51
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 ...................................................................................................................51
Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios .............51
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. ...........................................51
B.O.E.: 13 de abril de 2013 ......................................................................................................................51
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para

B.O.E.: 27 de junio de 2013 .....................................................................................................................50

el ejercicio de su actividad ....................................................................................................................51

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ..........................................50

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................51

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. ...............................................................50

B.O.E.: 22 de abril de 2010 ......................................................................................................................51

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 ................................................................................................................50

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero ...................................................................................................51

Desenvolupat per: ...................................................................................................................................50

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. ..................................................51

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................51

construcción .............................................................................................................................................50
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. .............50
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 .................................................................................................................50
Corrección de errores. ............................................................................................................................50
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 ..........................................................................................................50

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 ...................................................................................................................51
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. .........51
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 ................................................................................................................51
Corrección de errores. ............................................................................................................................51
B.O.E.: 25 de enero de 2008 ...................................................................................................................51
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Instrucción de Acero Estructural (EAE) ..................................................................................................51

instal·ladora. .............................................................................................................................................51

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. ......................................51

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència

B.O.E.: 23 de junio de 2011 .....................................................................................................................51
DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos ............................................................................................51

mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la
unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.51
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. .................................................51

de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: ......51

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. ..............................................51

5. Control de recepció de l’obra acabada: prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat54

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 ...................................................................................................................51

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. .........51

acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o
instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 ................................................................................................................51

mateixes. ...................................................................................................................................................54

3. Control de recepció en obra: Prescripcions sobre els materials ...................................................51

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen

d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que

les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i

pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. .............................................54

manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.51
6. Valoració econòmica .........................................................................................................................54
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls
exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte,

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb

sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. .....51

subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i
del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de

mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents,

qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l’obra. ......................51

aquesta qualitat exigida. .......................................................................................................................54

4. Control de qualitat en l’execució: prescripcions sobre l’execució per unitat d’obra ...............51

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. ..............................................................51
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels
documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del
producte final (unitat d'obra). ...............................................................................................................51
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a

manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost
d'execució material del projecte. .........................................................................................................54
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser
realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i
acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla
de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de
l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. ....................................................................................54

realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites
en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o

18

AA_ Anna Castellà i Alberto Espinosa _ anna.castella.f@coac.net 609920272_bertegar@gmail.com 656488128_ .PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN ESPAI LÚDIC AL PARC SANT JORDI DE REUS

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

-

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

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
-

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

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

-

Combatre els riscos a l'origen

-

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

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.

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

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

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.

-

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

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

-

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

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

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

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

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

-

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

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

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

-

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

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.02. Treballs previs
-

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

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

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

3.03.Enderrocs
-

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

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

3.04. Moviments de terres i excavacions
-

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

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

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

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.05. Fonaments
-

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

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

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

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Contactes elèctrics directes o indirectes
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-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Fallides de recalçaments

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

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

3.06. Estructura
-

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

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

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

-

Riscos derivats de l'accés a les plantes

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.07. Ram de paleta

3.08. Coberta
-

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

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes

-

Bolcada de piles de material

-

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

3.09. Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

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

-

Cops i ensopegades

-

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

-

Caiguda de materials, rebots

-

Talls i punxades

-

Ambient excessivament sorollós

-

Cops i ensopegades

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Caiguda de materials, rebots

-

Bolcada de piles de material

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

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

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre-esforços per postures incorrectes

3.10. Instal.lacions
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-

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

-

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

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

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

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

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

-

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

-

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

-

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

-

-

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

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

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

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

-

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

Utilització de paviments antilliscants.

-

-

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

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

-

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

-

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

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

-

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

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

-

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

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

-

-

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

-

Caigudes de pals i antenes

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

-

5. Mesures de prevenció i protecció

5.02. Mesures de protecció individual

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

-

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

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

-

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

-

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

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

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

Mesuresextraòrdinaries de proteccióenfront la COVID-19
En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara
presentaquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a
mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.

5.01. Mesures de protecció col·lectiva
-

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

-

Senyalització de les zones de perill

-

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

5.03. Mesures de protecció a tercers
-

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

-

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

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

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97)

-

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL R.D. 773/1997. (BOE: 12/06/97)

-

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO R.D. 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

6. Primers auxilis

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO
R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89)

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

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01)

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situaciódelsdiferents centres mèdicsalsqualss'hauran de
traslladarelsaccidentats. Ésconvenientdisposar a l'obra i en lloc ben visible,
d'unallistaambelstelèfons i adrecesdels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpidtrasllatdelspossiblesaccidentats.

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 sevesmodificacions posteriors
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) correcciód'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO O. de 31 de agosto
de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

7. Normativa aplicable
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO RD 396/2006 (BOE
11/04/2006)

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)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)
correcciód'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogatsalgunscapítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les sevesmodificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN
LOS CENTROS DE TRABAJO Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RD 485/1997. 14 abril (BOE:
23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmentaen quant a escales de mà. Modificaiderogaalgunscapítols de la “Ordenanza
de Seguridad e Higieneen el trabajo” (O. 09/03/1971) RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 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 R.D. 488/97. (BOE: 23/04/97) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 664/1997. (BOE: 24/05/97)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES (BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació:
BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO (BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75
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NORMATIVA APLICABLE
Per a la redacció del projecte s'ha consultat el conjunt de Normativa de l’Ajuntament de Reus en els
apartats
referents a pavimentació, mobiliari urbà especificada per els corresponents departaments.
La normativa vigent d’aplicació en el projecte prové de diferents orígens:
- Normativa d’àmbit estatal.
- Normativa d’àmbit autonòmic de la Generalitat de Catalunya
- Ordenances municipals de Reus
Normativa específica de les àrees de joc infantil:
S’ha tingut en compte tant la normativa vigent en matèria de jocs infantils com les diferents
recomanacions de
l’Ajuntament de Reus referent a la construcció d’àrees de joc.
RELACIÓ DE NORMES UNE-EN, EN i UNE:
- EN 1176-1: 2018 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de Seguridad y
métodos de
ensayo”. BOE 84 de 25-04-2018.
- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guia para la instalación,
inspección,
mantenimiento y utilización”. BOE 84 de 05-06-2014.
- UNE-EN 1176-10: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 10: Requisitos de
Seguridad y
métodos de ensayoadicionalesespecíficos para equipos de juego en recintostotalmentecerrado. BOE
84 de 0506-2014.
- UNE-EN 1176-11: 2015 “Equipamiento de las áreas d juego y superficies. Parte 11: Requisistos de
Seguridad y
métodos de ensayoadicionalesespecíficos para redestridimensionales”. BOE 84 de 05-06-2014.
L’aplicació de la normativa UNE-EN i UNE serà sempre la vigent.
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ANNEX 01/
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
ÀMBIT B – GÀBIA
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ÀMBIT C – LABERINT
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PLÀNOLS FASE 1
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1. Amidaments

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

2.1.- Superficials
2.1.1

M³

1.1.- Moviment de terres
1.1.1

M²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: 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 ......:

1.1.2

M³

Volum màxim d'aportació

1.1.3

1.1.4

M³

U

Llargada

Amplada

Alçada

130

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

55

0,096

0,400

340,000

Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Uts.

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en
central i abocament des de camió.

2.1.2

Subtotal

130,000

M²

Alçada

Parcial

Subtotal

2,112
2,112

2,112

Total m³ ......:

2,112

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Uts.

Llargada

55

0,096

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

5,280

130,000

130,000

5,280

5,280

Total m³ ......:

130,000

Total m² ......:

5,280

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Uts.

Llargada

80

0,385

Amplada

Alçada

Parcial

0,500

15,400

Subtotal

15,400

15,400

Total m³ ......:

15,400

Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons planell facilitat per la
adjudicatària. Es parteix de la base de que la superfície a on es farà la actuació estarà
totalment anivellada i lliure de terres sobrants, runes i altres elements.
Total U ......:

1,000
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Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Pressupost parcial nº 3 Estructures
55
3.1.- Acer
3.1.1

Kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces simples de perfils
tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins
a 3 m.
Uts.

Llargada

Pes kg/m

Pòrtic taronja

2

7,160

4,530

64,870

Pilar taronja

16

2,400

4,530

173,952

Travesser taronja 1.5 m

8

2,120

4,530

76,829

Travesser taronja 1.06 m

10

1,500

4,530

67,950

3.1.2

Kg

Alçada

Parcial

383,601

Total kg ......:

383,601

Pes kg/m

10

6,360

3,550

225,780

2

2,360

3,550

16,756

Pilar verd

15

2,000

3,550

106,500

Travesser verd

41

1,500

3,550

218,325

Pòrtic verd
Pòrtic verd petit

Alçada

Parcial

567,361

Total kg ......:

567,361

55,000

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals
metàl·lics.
Llargada

Amplada

Malla electrosoldada verda
1.5x1.5 m

41

1,500

1,500

92,250

Malla electrosoldada taronja
2.12x1.9 m

3

2,120

1,900

12,084

Malla electrosoldada taronja
1.50x1.9 m

5

1,500

1,900

14,250

U

Total U ......:

Subtotal

567,361

Uts.

3.1.4

55,000

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces simples de perfils tubular
de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Llargada

M

55,000

Subtotal

383,601

Uts.

3.1.3

55,000

Alçada

Parcial

Subtotal

118,584

118,584

Total m ......:

118,584

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100
mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en formigó en fresc.
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41

1,500

0,126

7,749

41

1,500

1,500

92,250

4.1.- Pintures en paraments exteriors

3

2,120

1,900

12,084

4.1.1

5

1,500

1,900

14,250

Pressupost parcial nº 4 Acabats
Panells de malla electrosoldada

M²

Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris,
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

Tubs

Panells de malla electrosoldada

4.1.2

Tubs

M²

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

7,160

0,157

2,248

16

2,400

0,157

6,029

8

2,120

0,157

2,663

10

1,500

0,157

2,355

10

6,360

0,126

8,014

2

2,360

0,126

0,595

15

2,000

0,126

3,780

41

1,500

0,126

7,749

41

1,500

1,500

92,250

3

2,120

1,900

12,084

5

1,500

1,900

14,250

Subtotal

152,017

152,017

Total m² ......:

152,017

152,017

152,017

Total m² ......:

152,017

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar
format per peces simples de perfils laminats d'acer.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

7,160

0,157

2,248

16

2,400

0,157

6,029

8

2,120

0,157

2,663

10

1,500

0,157

2,355

10

6,360

0,126

8,014

2

2,360

0,126

0,595

15

2,000

0,126

3,780

Subtotal
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria
Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes
5.1

U

Plantació de Cirerer (Prunus Yedoensis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,
en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor.
Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Total U ......:

6.1
1,000

M²

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Uts.

Llargada

1,5

340,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

510,000
510,000

510,000

Total m² ......:

510,000
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Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut
Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus

8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
8.1.1

M

7.1.- Gestió de residus vegetals
7.1.1

M³

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars,
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.
Total m³ ......:

7.1.2

M³

2,000

Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.
Total m³ ......:

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Total m ......:

78,000

8.2.- Medicina preventiva i primers auxilis
2,000

8.2.1

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Total U ......:

1,000

8.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
8.3.1

8.3.2

U

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Total U ......:

1,000

Total U ......:

1,000

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
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Pressupost parcial nº 9 Certificacions
9.1

U

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, proves
de càrrega i certificació final.
Total U ......:

1,000

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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2. Justificació de preus
1

ADE010

m³

3

mq01exn020b

0,264

h

Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

42,995

11,35

mo113

0,261

h

Peó ordinari construcció.

17,200

4,49

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

15,840

0,32

3,000

%

Costos indirectes

16,160

0,480

Total per m³ ............:

16,64

ADL005

m²

m³

Excavació de pous per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en
les vores de l'excavació.

Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m³.

2

ADP010b

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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.

mq01pan010a

0,022

h

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173

0,82

mo113

0,015

h

Peó ordinari construcció.

17,200

0,26

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

1,080

0,02

Costos indirectes

1,100

0,030

Total per m² ............:

1,13

3,000

%

Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor
no superior a 30 cm de material adequat, que
compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació
amb mitjans mecànics fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant.

mt01art030b

1,150

m³

Material adequat
d'aportació, per a formació
de terraplens, segons l'art.
330.3.3.2 del PG-3.

5,358

6,16

mq01pan010a

0,032

h

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173

1,19

mq04cab010b

0,048

h

Camió basculant de 10 t de
càrrega, de 147 kW.

30,237

1,45

mq01mot010a

0,016

h

Motoanivelladora de 141 kW.

62,633

1,00

mq02rov010i

0,044

h

Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de
129 kW, de 16,2 t, amplada
de treball 213,4 cm.

57,102

2,51

mq02cia020j

0,021

h

Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

36,802

0,77

mo113

0,071

h

Peó ordinari construcció.

17,200

1,22

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

14,300

0,29

3,000

%

Costos indirectes

14,590

0,440

Total per m³ ............:

15,03

Són QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m³.

4

ADRE02

Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m².

ADREMO

U

Replanteig a obra de tots els postes que
formen el Laberint, segons planell facilitat
per la adjudicatària. Es parteix de la base
de que la superfície a on es farà la
actuació estarà totalment anivellada i
lliure de terres sobrants, runes i altres
elements.

2,710

h

Oficial de primera

17,000

46,07

3,000

%

Costos indirectes

46,070

1,380

Total per U ............:

47,45
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Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
per U.
7
5

ANE01014

m²

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb picó vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.

mt01are010a

0,110

m³

Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

39,142

4,31

mq01pan010a

0,011

h

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173

0,41

mq02rop020

0,011

h

Picó vibrant de guiat
manual, de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

7,904

CJR

U

mt48eac010b

1,000

U

Cirerer (Prunus Yedoensis)
de 14 a 16 cm de perímetre
de tronc a 1 m del terra;
subministrament en
contenidor de 30 litres,
D=36 cm.

290,500

290,50

mt48tie030a

0,100

m³

Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel.

26,399

2,64

mt48tie020

0,010

kg

Adob mineral complex NPK
15-15-15.

0,840

0,01

mt08aaa010a

0,040

m³

Aigua.

1,396

0,06

mq01exn020a

0,053

h

Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 105 kW.

50,900

2,70

mq04dua020b

0,053

h

Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

10,139

0,54

mo040

0,178

h

Oficial 1ª jardiner.

20,650

3,68

mo115

0,363

h

Peó jardiner.

17,200

6,24

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

306,370

6,13

3,000

%

Costos indirectes

312,500

9,380

Total per U ............:

321,88

0,09

mq02cia020j

0,011

h

Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

36,802

0,40

mo113

0,588

h

Peó ordinari construcció.

17,200

10,11

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

15,320

0,31

3,000

%

Costos indirectes

15,630

0,470

Total per m² ............:

16,10

Són SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².

6

CE012

U

Són TRES-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou
seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions,
proves de càrrega i certificació final.
8

CE012b

%

1,000

U

Certificació joc Normativa
UNE1176 inclou seguiment
tècnic, avaluacions,
inspeccions, proves de
càrrega i certificació
final.

1.423,953

Plantació de Cirerer (Prunus Yedoensis) de
14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb
mitjans mecànics; subministrament en
contenidor. Inclús terra vegetal garbellada
i substrats vegetals fertilitzats.

1.423,95

CSZ01578

m³

Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat
en central i abocament des de camió.

Sense descomposició

2,000

%

Costos directes
complementaris

1.423,950

28,48

3,000

%

Costos indirectes

1.452,430

43,570

Total per U ............:

1.496,00

Són MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS per U.

3,000

%

Costos indirectes

128,777
128,777

3,863

Total per m³ ............:

132,64

Són CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m³.
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9

GVA020

m³

Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.

mq04cap020oa

0,076

h

Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

593,445

45,10

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

45,100

0,90

3,000

%

Costos indirectes

46,000

1,380

Total per m³ ............:

47,38

mo113

0,140

h

Peó ordinari construcció.

%

2,000

%

3,000

%

GVB020

m³

mq04res025ka

12

Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.

1,066

%

m³

RMF3

HYL010

m²

Costos directes
complementaris

2,410

0,05

Costos indirectes

2,460

0,070

Total per m² ............:

2,53

m

Cànon d'abocament per
lliurament de residus
vegetals produïts durant els
treballs de neteja de
solars, poda i tala
d'arbres., 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.

46,615

1,000

m²

Panell de malla
electrosoldada, de 60x60 mm
de passada de malla i 3 mm
de diàmetre, acabat
galvanitzat.

6,460

6,46

mt52vpm051

1,000

U

Accessoris per a la fixació
d'els panells de malla
electrosoldada als pals
metàl·lics.

2,070

2,07

mt08aaa010a

0,006

m³

Aigua.

1,396

0,01

mo087

0,112

h

Ajudant construcció d'obra
civil.

18,430

2,06

mo018

0,337

h

Oficial 1ª serraller.

20,980

7,07

mo059

0,336

h

Ajudant serraller.

18,500

6,22

%

3,000

%

Costos directes
complementaris

23,890

0,72

3,000

%

Costos indirectes

24,610

0,740

Total per m ............:

25,35

49,69

2,000

%

Costos directes
complementaris

49,690

0,99

3,000

%

Costos indirectes

50,680

1,520

Total per m³ ............:

52,20

Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra de les hores de peó ordinari
dedicades a la neteja periòdica de l'obra,
en habitatge unifamiliar, després de la
terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no
tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm
de passada de malla i 3 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a
la fixació d'els panells de malla
electrosoldada als pals metàl·lics.

mt52vse010a

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m.

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.

11

2,41

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².

Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
m³.

10

17,200

13

RMPG

U

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla, amb trepant central, de
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm
embotida en formigó en fresc.
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mt07ala011l

3,925

mt09moa015

3,750

mt27pfi010

0,196

kg

kg

l

Platina d'acer laminat UNEEN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra.

1,488

Morter autoanivellant
expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

0,958

Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

4,957

5,84

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

18,180

0,36

3,000

%

Costos indirectes

18,540

0,560

Total per m² ............:

19,10

3,59

Són DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².
0,97

15

mo047

0,333

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

6,88

mo094

0,333

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

6,14

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

23,420

0,47

3,000

%

Costos indirectes

23,890

0,720

Total per U ............:

24,61

RNI010fe

m²

Aplicació manual d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments antioxidants i
dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils
laminats d'acer.

mt27pmr010a

0,125

l

Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

4,329

0,54

mq07ple010bg

0,011

U

Lloguer diari de cistell
elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i
assegurança de
responsabilitat civil.

111,448

1,23

mo038

0,104

h

Oficial 1ª pintor.

20,650

2,15

mo076

0,104

h

Ajudant pintor.

18,430

1,92

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

5,840

0,12

3,000

%

Costos indirectes

5,960

0,180

Total per m² ............:

6,14

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per
U.

14

RNE010ws

mt27eer030d

mq07ple010bg

m²

Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre pilar format per peces simples de
perfils laminats d'acer.

0,154

0,011

l

U

Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
a escollir, acabat brillant,
a base de resines
alquídiques, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.
Lloguer diari de cistell
elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i
assegurança de
responsabilitat civil.

13,537

111,448

2,08

1,23

Són SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

16

mo038

0,662

h

Oficial 1ª pintor.

20,650

13,67

mo076

0,065

h

Ajudant pintor.

18,430

1,20

RRFF

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars,
travessers i arcs formats per peces simples
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
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18
mt07ala010dcbK

1,000

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
pilars, travessers i arcs
formats per peces simples de
perfils tubular de 50 mm i 4
mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

1,689

1,69

mq08sol020

0,016

h

Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

2,947

0,05

mo047

0,026

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

0,54

mo094

0,026

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

0,48

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

2,760

0,06

3,000

%

Costos indirectes

2,820

0,080

Total per kg ............:

2,90

YCR030

m

Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.

mt50spv020

0,060

U

Tanca traslladable de
3,50x2,00 m, formada per
panell de malla
electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els
extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a
delimitació provisional de
zona d'obres, inclús
argolles per a unió de pals.

28,814

1,73

mt50spv025

0,080

U

Base prefabricada de
formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb
varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

4,405

0,35

mt07ala111ba

0,096

m

Platina d'acer laminat UNEEN 10025 S275JR, en perfil
pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions
estructurals.

0,649

0,06

mt50spr050

2,000

m²

Lona de polietilè d'alta
densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60%
de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en
tot el perímetre.

0,404

0,81

mt26aaa023a

0,192

U

Ancoratge mecànic amb tac
d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i
volandera.

1,378

0,26

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.

17

RRFF4

kg

mt07ala010dcbKJH

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de
pilars formats per peces simples de perfils
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.

1,000

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
pilars, travessers i arcs
formats per peces simples de
perfils tubular de 40 mm i 4
mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

1,672

1,67

2,947

0,05

mq08sol020

0,016

h

Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo047

0,026

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

0,54

mo094

0,027

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

0,50

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

2,760

0,06

3,000

%

Costos indirectes

2,820

0,080

mo119

0,106

h

Oficial 1ª Seguretat i
Salut.

20,650

2,19

Total per kg ............:

2,90

mo120

0,320

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

5,50

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

10,900

0,22

3,000

%

Costos indirectes

11,120

0,330

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.
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Total per m ............:

11,45

mt50cas050a

1,000

U

Mes de lloguer de caseta
prefabricada per vestuaris
en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica
mitjançant perfils
conformats en fred;
tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada; coberta
de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb
perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè
expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs
fluorescents i punt de llum
exterior; finestres
corredisses d'alumini
anoditzat, amb lluna de 6 mm
i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu de
2 mm i poliestirè de 50 mm
amb recolzament en base de
xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de
tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

94,184

94,18

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

94,180

1,88

3,000

%

Costos indirectes

96,060

2,880

Total per U ............:

98,94

Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

19

YMM010

U

mt50eca010

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.

1,000

U

Farmaciola d'urgència
proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma
per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència,
un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol
ús, amb cargols i tacs per
fixar ó paramento.

90,114

90,11

mo120

0,172

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

2,96

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

93,070

1,86

3,000

%

Costos indirectes

94,930

2,850

Total per U ............:

97,78

Són NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

21

YPC060

U

Transport de caseta prefabricada d'obra,
fins a una distància màxima de 200 km.

Són NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

20

YPC020

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

mt50cas060

1,000

U

Transport de caseta
prefabricada d'obra,
lliurament i recollida.

181,869

181,87

mo120

0,852

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

14,65

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

196,520

3,93

3,000

%

Costos indirectes

200,450

6,010

Total per U ............:

206,46

Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per U.
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3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

2.1 Superficials

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

2.1.1 CSZ01578

m³

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió.

Uts.

Llargada

Amplada

55

0,096

0,400

Alçada

Subtotal

1.1 Moviment de terres
1.1.1 ADL005

m²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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 ............:

1.1.2 ADP010b

m³

Uts.
Volum
màxim
d'aportac
ió

1,13

Llargada

Amplada

Alçada

Total
m³ ............:
2.1.2 ANE01014

m²

384,20

Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en
tongades d'espessor no superior a 30 cm de material adequat, que
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari,
fins aconseguir la cota de subrasant.

130

2,112

132,64

280,14

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.

Uts.

Llargada

55

0,096

Amplada

Alçada

Subtotal

5,280
Total
m² ............:

5,280

16,10

85,01

Subtotal

130,000
Total
m³ ............:

1.1.3 ADE010

340,000

2,112

m³

130,000

15,03

1.953,90

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores
de l'excavació.

Uts.

Llargada

80

0,385

Amplada

Alçada

Subtotal

0,500

15,400
0,000

Total
m³ ............:
1.1.4 ADRE02

U

15,400

16,64

256,26

Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons
planell facilitat per la adjudicatària. Es parteix de la base de que la
superfície a on es farà la actuació estarà totalment anivellada i lliure
de terres sobrants, runes i altres elements.
Total U ............:

1,000

47,45

47,45
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Pressupost parcial nº 3 Estructures

Malla
electroso
ldada
taronja
1.50x1.9
m

3.1 Acer
3.1.1 RRFF

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces
simples de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Uts.

Llargada

Pes kg/m

Alçada

Subtotal

Pòrtic
taronja

2

7,160

4,530

64,870

Pilar
taronja

16

2,400

4,530

173,952

5

1,500

1,900

14,250

Total m ............:
3.1.4 RMPG

U

Uts.

8

2,120

4,530

76,829

Travesser
taronja
1.06 m

10

1,500

4,530

67,950

Total
kg ............:
3.1.2 RRFF4

kg

383,601

Llargada

Amplada

Alçada

55

Llargada

Pes kg/m

Pòrtic
verd

10

6,360

3,550

225,780

Pòrtic
verd
petit

2

2,360

3,550

16,756

Pilar
verd

15

2,000

3,550

106,500

Travesser
verd

41

1,500

3,550

218,325

Alçada

Total
kg ............:
m

3.006,10

Subtotal

55,000
55,000

24,61

1.353,55

1.112,44

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces
simples de perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Uts.

3.1.3 RMF3

2,90

25,35

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant
central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en
formigó en fresc.

Total U ............:

Travesser
taronja
1.5 m

118,584

Subtotal

567,361

2,90

1.645,35

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació
d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

Malla
electroso
ldada
verda
1.5x1.5 m

41

1,500

1,500

92,250

Malla
electroso
ldada
taronja
2.12x1.9
m

3

2,120

1,900

12,084
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Pressupost parcial nº 4 Acabats

4.1 Pintures en paraments exteriors
4.1.1 RNI010fe

Tubs

Panells
de malla
electroso
ldada

m²

Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments
orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

2

7,160

0,157

2,248

16

2,400

0,157

6,029

8

2,120

0,157

2,663

10

1,500

0,157

2,355

10

6,360

0,126

8,014

2

2,360

0,126

0,595

15

2,000

0,126

3,780

41

1,500

0,126

7,749

41

1,500

1,500

92,250

3

2,120

1,900

12,084

5

1,500

1,900

14,250

Total
m² ............:
4.1.2 RNE010ws

Tubs

m²

Subtotal

152,017

Panells
de malla
electroso
ldada

41

1,500

0,126

7,749

41

1,500

1,500

92,250

3

2,120

1,900

12,084

5

1,500

1,900

14,250

Total
m² ............:

6,14

152,017

19,10

2.903,52

933,38

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment:
0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils
laminats d'acer.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

2

7,160

0,157

2,248

16

2,400

0,157

6,029

8

2,120

0,157

2,663

10

1,500

0,157

2,355

10

6,360

0,126

8,014

2

2,360

0,126

0,595

15

2,000

0,126

3,780
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria

Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes

6.1 HYL010
5.1 CJR

U

m²

Plantació de Cirerer (Prunus Yedoensis) de 14 a 16 cm de perímetre de
tronc a 1 m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans
mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada
i substrats vegetals fertilitzats.
Total U ............:

1,000

321,88

321,88

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja
en el seu preu.

Uts.

Llargada

1,5

340,000

Amplada

Alçada

Subtotal

510,000
Total
m² ............:

510,000

2,53

1.290,30
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut

7.1 Gestió de residus vegetals

8.1 Sistemes de protecció col·lectiva

7.1.1 GVA020

8.1.1 YCR030

m³

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat
a 10 km de distància.
Total
m³ ............:

7.1.2 GVB020

m³

2,000

47,38

m

94,76

Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Total
m³ ............:

2,000

52,20

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Total m ............:

104,40

78,000

11,45

893,10

8.2 Medicina preventiva i primers auxilis
8.2.1 YMM010

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Total U ............:

1,000

97,78

97,78

8.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
8.3.1 YPC020

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Total U ............:

8.3.2 YPC060

U

1,000

98,94

98,94

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.
Total U ............:

1,000

206,46

206,46
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Pressupost parcial nº 9 Certificacions

9.1 CE012

U

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions,
inspeccions, proves de càrrega i certificació final.
Total U ............:

1,000

1.496,00

1.496,00

Pressupost d'execució material

1. Condicionament del terreny .

2.641,81

2. Fonamentacions .

365,15

3. Estructures .

7.117,44

4. Acabats .

3.836,90

5. Jardineria .

321,88

6. Acabaments i ajudes .

1.290,30

7. Gestió de residus .

199,16

8. Seguretat i salut .

1.296,28

9. Certificacions .

1.496,00
Total:

18.564,92

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DIVUIT
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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4. Quadre de preus

3
3.1
3.1.1

Oferta de preus
Pressupost: LABERINT 1RA FASE + PREUS

ItemDescripcióUnitatQuantitatPreu unitari (€)Preu total (€)
3.1.2
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

2
2.1
2.1.1

2.1.2

Condicionament del terreny

1,000

2.641,81

2.641,81

Moviment de terres

1,000

2.641,81

2.641,81

Esbrossada i neteja del terreny, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització:
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.
Terraplenament per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de
material adequat, que compleix els
requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes
vegades sigui necessari, fins aconseguir
la cota de subrasant.
Excavació de pous per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
aplec en les vores de l'excavació.
Replanteig a obra de tots els postes que
formen el Laberint, segons planell facilitat
per la adjudicatària.

3.1.3

3.1.4

m²

340,000

1,13

384,20

4
4.1
4.1.1

m³

130,000

15,03

1.953,90
4.1.2

m³

15,400

16,64

256,26

1,000

47,45

47,45

5

Fonamentacions

1,000

365,15

365,15

5.1

Superficials

1,000

365,15

365,15

Sabata de fonamentació de formigó en
massa, realitzada amb formigó HM-20/B/
20/I fabricat en central i abocament des de
camió.
Emmacat en caixa per base de solera de
10 cm d'espessor, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior
a 20 cm de graves procedents de pedrera
calcària de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual
amb picó vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.

U

m³

2,112

132,64

280,14

6
6.1

m²

5,280

16,10

85,01

7

Estructures

1,000

7.117,44

7.117,44

Acer

1,000

7.117,44

7.117,44

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars,
travessers i arcs formats per peces
simples de perfils tubular de 50 mm i 4
mm de gruix, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3
m.

kg

383,601

2,90

1.112,44

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge
de pilars formats per peces simples de
perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix,
col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

kg

567,361

2,90

1.645,35

Panells de malla electrosoldada, de 60x60
mm de passada de malla i 3 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús
accessoris per a la fixació d'els panells de
malla electrosoldada als pals metàl·lics.

m

118,584

25,35

3.006,10

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb trepant central,
de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8
mm embotida en formigó en fresc.

U

55,000

24,61

1.353,55

Acabats

1,000

3.836,90

3.836,90

Pintures en paraments exteriors

1,000

3.836,90

3.836,90

Aplicació manual d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments antioxidants i
dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils
laminats d'acer.

m²

152,017

6,14

933,38

Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre pilar format per peces simples de
perfils laminats d'acer.

m²

152,017

19,10

2.903,52

1,000

321,88

321,88

1,000

321,88

321,88

1,000

1.290,30

1.290,30

2,53

1.290,30

199,16

199,16

Jardineria
Plantació de Cirerer (Prunus Yedoensis))
de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m
del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat
amb mitjans mecànics; subministrament
en contenidor. Inclús terra vegetal
garbellada i substrats vegetals fertilitzats.

U

Acabaments i ajudes
Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de
l'obra, en habitatge unifamiliar, després de
la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no
tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Gestió de residus

m²

510,000
1,000
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7.1
7.1.1

7.1.2

8
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.3
8.3.1

8.3.2
9

Gestió de residus vegetals
Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.
Cànon d'abocament per lliurament de
residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala
d'arbres., en vertedero específico.

1,000

199,16

199,16

m³

m³

2,000

47,38

94,76

52,20

104,40

Seguretat i salut

1,000

1.296,28

1.296,28

Sistemes de protecció col·lectiva

1,000

893,10

893,10

1,000

1.496,00

1.496,00
18.564,92

13% de despeses generals

2.413,44

6% de benefici industrial

1.113,90
22.092,26

Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

4.639,37
26.731,63

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Albeto Espinosa

m

U

Instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar

78,000

11,45

893,10

1,000

97,78

97,78

1,000

97,78

97,78

1,000

305,40

305,40

Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

U

1,000

98,94

98,94

Transport de caseta prefabricada d'obra,
fins a una distància màxima de 200 km.

U

1,000

206,46

206,46

1,000

1.496,00

1.496,00

Certificacions

U

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-U
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

Medicina preventiva i primers auxilis
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.

Certificació joc Normativa UNE1176
Pressupost d'execució material

2,000

Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm, soldats en els extrems
a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades
al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació
de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.

9.1
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5. Resum pressupost PEC + IVA

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa

Capítol 1 Condicionament del terreny

2.641,81

Capítol 1.1 Moviment de terres

2.641,81

Capítol 2 Fonamentacions

365,15

Capítol 2.1 Superficials

365,15

Capítol 3 Estructures

7.117,44

Capítol 3.1 Acer

7.117,44

Capítol 4 Acabats

3.836,90

Capítol 4.1 Pintures en paraments exteriors

3.836,90

Capítol 5 Jardineria
Capítol 6 Acabaments i ajudes

321,88
1.290,30

Capítol 7 Gestió de residus

199,16

Capítol 7.1 Gestió de residus vegetals

199,16

Capítol 8 Seguretat i salut
Capítol 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva
Capítol 8.2 Medicina preventiva i primers auxilis
Capítol 8.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
Capítol 9 Certificacions
Pressupost d'execució material

1.296,28
893,10
97,78
305,40
1.496,00
18.564,92

13% de despeses generals

2.413,44

6% de benefici industrial

1.113,90

Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

22.092,26
4.639,37
26.731,63

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS
TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.
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4/

PLÀNOLS FASE 2

50

+0,00m
+2,65m
+2,25m
+1,90m
+1,50m
Gàbia

Entrada parc

+2,65m
+2,25m
+1,90m
+1,50m

+0,00m

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

setembre 2020

1/100

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-J 02

Planta i alçat FASE 1 + FASE 2

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

gener 2021

1/75

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-J 03

especejament FASE 2

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

gener 2021

1/75

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-J 04

especejament FASE 1+ FASE 2

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

gener 2021

1/75

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-J 05

axonometria FASE 2

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

gener 2021

1/75

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-J 06

axonometria FASE 1+ FASE 2

AA

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

agost 2020

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

PR-J 0

Estructura

PLAÇA UNIVERS

131,80

131,85

132,20
132,00

5

1.8

131,85

132,20

132,20

131,90

132,00

131,80

132,20

132,00

AV

AA

IN

G

A
UD

SA

N

O
TJ

RD

I

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

agost 2020

1/200

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-U 01
Adeqüació de l'entorn. Superposició

PLAÇA UNIVERS

8
.5
73

46
40.

8

.0

25.

45

45

Sauló garbellat d'àrids naturals
0/6 mm
sup. 846 m2

AV

AA

IN

G

A
UD

SA

N

O
TJ

RD

Àrea a valorar segons
vegetació existent per la D.F.

I

arquitectes

promotor

encàrrec

data emissió

escala

Anna Castellà, Alberto Espinosa

Via pública-Brigades
Ajuntament de Reus

EXP 181/2020
Projecte executiu espai lúdic parc Sant Jordi

agost 2020

1/200

anna.castellafabregat@gmail.com 609920272_ bertesgar@gmail.com 656488128

plànol

2PR-U 02
Adeqüació de l'entorn. Paviments

PLAÇA UNIVERS

14
24.

1

2
10.78

4

4.6

6.66

I
AV

NG

U

DA

SA

NT

JO

RD

I

1

Vegetació heura tipus "Hèlix".
Consolidació del nou talús generat pel
moviment de terres.

2

Cirerer jove de flor blanca.
Yoshino-Prunus Yedoensis
Fita dintre del laberint

Tota la vegetació existent es conservarà i
s'incentivarà el creixement de herbes i plantes
silvestres dintre de l'àmbit de joc.
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Adeqüació de l'entorn. Jardineria
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Xarxa del sistema de reg.
Mateixes característiques que la xarxa existent.
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Sistema de reg per aspersió a la zona d'heura
de goteig al cirerer.
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Adeqüació de l'entorn. Sistema de reg
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luminàries LED existents sobre columna
h= 3m / P 38W / 4281 lm
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luminàries LED propostes sobre columna
h= 3m / P 38W / 4281 lm
*proposta a validar per estudi lumínic
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1. Amidaments
Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

1.1.- Moviment de terres
1.1.1

M²

Total m² ......:
1.1.2

M³

1.1.4

M³

M³

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en
central i abocament des de camió.
Uts.

Llargada

Amplada

25

0,096

0,400

Alçada

Llargada

Amplada

846,000

0,060

Alçada

Parcial

Subtotal

50,760

2.1.2

50,760

50,760

Total m³ ......:

50,760

Uts.

Llargada

25

0,385

Amplada

Alçada

Parcial

0,500

4,813

Subtotal

4,813

4,813

Total m³ ......:

4,813

M²

Parcial

Subtotal

0,960
0,960

0,960

Total m³ ......:

0,960

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Uts.

Llargada

25

0,096

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2,400
2,400

2,400

Total m² ......:

2,400

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Rasa per a la canonada de reg

U

M³

170,000

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.

Uts.

1.1.5

2.1.1

Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals, subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme.
Uts.

1.1.3

2.1.- Superficials

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: 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.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

100,470

0,400

0,500

20,094

Subtotal

20,094

20,094

Total m³ ......:

20,094

Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons planell facilitat per la
adjudicatària. Es parteix de la base de que la superfície a on es farà la actuació estarà
totalment anivellada i lliure de terres sobrants, runes i altres elements.
Total U ......:

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Estructures

Pressupost parcial nº 4 Acabats

3.1.- Acer
3.1.1

4.1.- Pintures en paraments exteriors
Kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces simples de perfils
tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins
a 3 m.
Uts.

Pòrtic taronja

1

Llargada
7,160

Pes kg/m

Alçada

4,530

Parcial

4.1.1

M²

Subtotal

Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris,
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

Kg

32,435

32,435

Total kg ......:

32,435

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces simples de perfils tubular
de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Uts.

Llargada

Pes kg/m

Pòrtic verd

7

6,360

3,550

158,046

Pòrtic verd petit

1

2,360

3,550

8,378

Pilar verd

10

2,000

3,550

71,000

Travesser verd

25

1,500

3,550

133,125

3.1.3

M

Malla electrosoldada verda
1.5x1.5 m

3.1.4

U

Alçada

Parcial

Subtotal
Panells de malla
electrosoldada

4.1.2

370,549

370,549

Total kg ......:

370,549

Llargada

Amplada

25

1,500

1,500

Alçada

Parcial

25

Llargada

Amplada

Amplada

Alçada

Parcial

1

7,160

0,157

1,124

7

6,360

0,126

5,610

1

2,360

0,126

0,297

10

2,000

0,126

2,520

25

1,500

0,126

4,725

25

1,500

1,500

56,250

Subtotal

56,250
56,250

56,250

Total m ......:

56,250

Alçada

Parcial

Subtotal

70,526

70,526

Total m² ......:

70,526

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar
format per peces simples de perfils laminats d'acer.

Subtotal

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100
mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en formigó en fresc.
Uts.

M²

Tubs

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals
metàl·lics.
Uts.

Llargada

32,435
Tubs

3.1.2

Uts.

Panells de malla
electrosoldada

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

7,160

0,157

1,124

7

6,360

0,126

5,610

1

2,360

0,126

0,297

10

2,000

0,126

2,520

25

1,500

0,126

4,725

25

1,500

1,500

56,250

Subtotal

70,526

70,526

Total m² ......:

70,526

25,000
25,000

25,000

Total U ......:

25,000
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

5.1.- Vegetació
5.1.1

M²

6.1.- Enllumenat
Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).
Uts.

5.1.2

M²

6.1.1

Llargada

Amplada

24,140

4,640

Alçada

Parcial

Subtotal

112,010

U

Fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak SYF,
columna cilíndrica de metàl·lica de 2600 mm, làmpades Led de 38W, balast electrònic, classe
de protecció I, grau de protecció IP65, cable de 3 m de longitud, amb placa d'ancoratge i
perns, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, presa de terra amb pica i pericó de
pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos. Inclús làmpades.
Total U ......:

112,010

112,010

Total m² ......:

112,010

4,000

Reposició vegetació existent degut als danys ocasionats en l'execució de l'obra i, extenxició
de la mateixa fins als límits del laberint mitjançant massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m
d'altura (4 u/m²).
Total m² ......:

50,000

5.2.- Reg
5.2.1

U

Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m regulable amb
cargol, connexió de 1/2" de diàmetre.
Total U ......:

5.2.2

M

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

5.2.3

M

11,000

100,470

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.
Uts.

Degoteig per al Cirerer

Llargada
1,500

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,500
1,500

1,500

Total m ......:

1,500
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Pressupost parcial nº 7 Acabaments i ajudes

7.1

M²

Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Uts.

Llargada

1,5

340,000

Amplada

Alçada

Parcial

8.1.- Gestió de residus vegetals
8.1.1

M³

Subtotal

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars,
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.
Total m³ ......:

2,000

510,000
8.1.2
510,000

510,000

Total m² ......:

510,000

M³

Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.
Total m³ ......:

2,000
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut

Pressupost parcial nº 10 Certificacions

9.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1

M

10.1

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Total m ......:

U

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions, proves
de càrrega i certificació final.
Total U ......:

78,000

9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis
9.2.1

U

1,000

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Total U ......:

1,000

9.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.3.1

9.3.2

U

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Total U ......:

1,000

Total U ......:

1,000

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
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2. Justificació de preus
1

ADE010

m³

Excavació de pous per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en
les vores de l'excavació.

mq01exn020b

0,264

h

Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

42,995

11,35

mo113

0,261

h

Peó ordinari construcció.

17,200

4,49

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

15,840

0,32

3,000

%

Costos indirectes

16,160

0,480

Total per m³ ............:

16,64

mq01pan010a

0,022

h

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173

0,82

mo113

0,015

h

Peó ordinari construcció.

17,200

0,26

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

1,080

0,02

3,000

%

Costos indirectes

1,100

0,030

Total per m² ............:

1,13

Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m².

4

ADRE02

U

Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m³.

2

ADE010b

m³

ADREMO

Excavació de rases per instal·lacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega
a camió.

mq01exn020b

0,351

h

Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 115 kW.

42,995

15,09

mo113

0,265

h

Peó ordinari construcció.

17,200

4,56

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

19,650

0,39

3,000

%

Costos indirectes

20,040

0,600

Total per m³ ............:

20,64

Replanteig a obra de tots els postes que
formen el Laberint, segons planell facilitat
per la adjudicatària. Es parteix de la base
de que la superfície a on es farà la
actuació estarà totalment anivellada i
lliure de terres sobrants, runes i altres
elements.

2,710

h

Oficial de primera

17,000

46,07

3,000

%

Costos indirectes

46,070

1,380

Total per U ............:

47,45

Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
per U.

5

ANE01014

m²

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb picó vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.

Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

3

ADL005

m²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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.

mt01are010a

0,110

m³

Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

39,142

4,31

mq01pan010a

0,011

h

Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

37,173

0,41

mq02rop020

0,011

h

Picó vibrant de guiat
manual, de 80 kg, amb placa
de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

7,904

0,09

mq02cia020j

0,011

h

Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

36,802

0,40
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mo113

0,588

h

Peó ordinari construcció.

17,200

10,11

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

15,320

0,31

Costos indirectes

15,630

0,470

Total per m² ............:

16,10

3,000

%

mq04cap020oa

0,076

h

Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

%

2,000

%

3,000

%

Són SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².

593,445

45,10

Costos directes
complementaris

45,100

0,90

Costos indirectes

46,000

1,380

Total per m³ ............:

47,38

Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
m³.
6

CE012

U

CE012b

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou
seguiment tècnic, avaluacions, inspeccions,
proves de càrrega i certificació final.

1,000

%

U

Certificació joc Normativa
UNE1176 inclou seguiment
tècnic, avaluacions,
inspeccions, proves de
càrrega i certificació
final.

1.423,953

9

GVB020

m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.

1.423,95

2,000

%

Costos directes
complementaris

1.423,950

28,48

3,000

%

Costos indirectes

1.452,430

43,570

Total per U ............:

1.496,00

mq04res025ka

1,066

m³

Cànon d'abocament per
lliurament de residus
vegetals produïts durant els
treballs de neteja de
solars, poda i tala
d'arbres., 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.

46,615

49,69

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

49,690

0,99

3,000

%

Costos indirectes

50,680

1,520

Total per m³ ............:

52,20

Són MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS per U.

7

CSZ01578

m³

Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat
en central i abocament des de camió.

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.
Sense descomposició
3,000

%

Costos indirectes

128,777
128,777

3,863

Total per m³ ............:

132,64

10

HYL010

Són CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m³.

8

GVA020

m³

Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.

m²

Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra de les hores de peó ordinari
dedicades a la neteja periòdica de l'obra,
en habitatge unifamiliar, després de la
terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no
tinguin inclosa la neteja en el seu preu.

mo113

0,140

h

Peó ordinari construcció.

17,200

2,41

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

2,410

0,05

3,000

%

Costos indirectes

2,460

0,070
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Total per m² ............:

2,53

mt27pfi010

0,196

l

Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

4,957

0,97

mo047

0,333

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

6,88

mo094

0,333

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

6,14

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

23,420

0,47

3,000

%

Costos indirectes

23,890

0,720

Total per U ............:

24,61

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².

11

RMF3

m

mt52vse010a

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm
de passada de malla i 3 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a
la fixació d'els panells de malla
electrosoldada als pals metàl·lics.

1,000

mt52vpm051

1,000

m²

U

Panell de malla
electrosoldada, de 60x60 mm
de passada de malla i 3 mm
de diàmetre, acabat
galvanitzat.

6,460

6,46

Accessoris per a la fixació
d'els panells de malla
electrosoldada als pals
metàl·lics.

2,070

1,396

0,01

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per
U.
2,07

13

mt08aaa010a

0,006

m³

Aigua.

mo087

0,112

h

Ajudant construcció d'obra
civil.

18,430

2,06

mo018

0,337

h

Oficial 1ª serraller.

20,980

7,07

mo059

0,336

h

Ajudant serraller.

18,500

6,22

%

3,000

%

Costos directes
complementaris

23,890

0,72

3,000

%

Costos indirectes

24,610

0,740

Total per m ............:

25,35

RNE010ws

m²

Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre pilar format per peces simples de
perfils laminats d'acer.

mt27eer030d

0,154

l

Esmalt sintètic d'assecat
ràpid, per a exterior, color
a escollir, acabat brillant,
a base de resines
alquídiques, pigments
orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.

13,537

2,08

mq07ple010bg

0,011

U

Lloguer diari de cistell
elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i
assegurança de
responsabilitat civil.

111,448

1,23

mo038

0,662

h

Oficial 1ª pintor.

20,650

13,67

mo076

0,065

h

Ajudant pintor.

18,430

1,20

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

18,180

0,36

3,000

%

Costos indirectes

18,540

0,560

Total per m² ............:

19,10

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m.

12

RMPG

mt07ala011l

mt09moa015

U

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla, amb trepant central, de
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm
embotida en formigó en fresc.

3,925

3,750

kg

kg

Platina d'acer laminat UNEEN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra.

1,488

Morter autoanivellant
expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

0,958

5,84

3,59

Són DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².
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14

RNI010fe

m²

mt27pmr010a

Aplicació manual d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments antioxidants i
dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils
laminats d'acer.

0,125

mq07ple010bg

0,011

l

U

Emprimació sintètica
antioxidant d'assecat ràpid,
color gris, acabat mat, a
base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar
amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies
metàl·liques.
Lloguer diari de cistell
elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i
assegurança de
responsabilitat civil.

4,329

mo038

0,104

h

Oficial 1ª pintor.

20,650

2,15

mo076

0,104

h

Ajudant pintor.

18,430

1,92

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

5,840

0,12

3,000

%

Costos indirectes

5,960

0,180

Total per m² ............:

6,14

RRFF

kg

mt07ala010dcbK

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
pilars, travessers i arcs
formats per peces simples de
perfils tubular de 50 mm i 4
mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

1,689

Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

2,947

0,05

mo047

0,026

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

0,54

mo094

0,026

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

0,48

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

2,760

0,06

3,000

%

Costos indirectes

2,820

0,080

Total per kg ............:

2,90

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.

RRFF4

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de
pilars formats per peces simples de perfils
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.

mt07ala010dcbKJH

1,000

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
pilars, travessers i arcs
formats per peces simples de
perfils tubular de 40 mm i 4
mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.

1,672

1,67

mq08sol020

0,016

h

Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

2,947

0,05

mo047

0,026

h

Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

20,650

0,54

mo094

0,027

h

Ajudant muntador
d'estructura metàl·lica.

18,430

0,50

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

2,760

0,06

3,000

%

Costos indirectes

2,820

0,080

Total per kg ............:

2,90

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per kg.

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars,
travessers i arcs formats per peces simples
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.

1,000

h

1,23

Són SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

15

0,016

0,54

16

111,448

mq08sol020

1,69
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17

UII020

mt34www020

U

Fanal amb distribució de llum radialment
simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak
SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de
2600 mm, làmpades Led de 38W, balast
electrònic, classe de protecció I, grau de
protecció IP65, cable de 3 m de longitud,
amb placa d'ancoratge i perns, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, presa de
terra amb pica i pericó de pas i derivació
de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de
ferro fos. Inclús làmpades.

1,000

U

Pericó de pas i derivació de
40x40x60 cm, amb bastiment i
tapa de ferro fos.

79,490

18

79,49

mt34www040

1,000

U

Caixa de connexió i
protecció, amb fusibles.

6,460

6,46

mt35ttc010b

2,000

m

Conductor de coure nu, de 35
mm².

3,000

6,00

mt35tte010a

1,000

U

Elèctrode per a xarxa de
connexió a terra couratge
amb 300 µm, fabricat en
acer, de 14 mm de diàmetre i
1,5 m de longitud.

17,080

17,08

mt34beg080a

1,000

U

Fanal amb distribució de
llum radialment simètrica,
amb lluminària tipus Simon
Merak SYF, columna
cilíndrica de metàl·lica de
2600 mm, làmpades Led de
38W, balast electrònic,
classe de protecció I, grau
de protecció IP65, cable de
3 m de longitud, amb placa
d'ancoratge i perns.

1.063,000

1.063,00

Tub fluorescent T5 de 54 W.

6,680

mt34tuf010g

2,000

U

1,066

h

Camió amb grua de fins a 12
t.

59,450

63,37

mo003

0,558

h

Oficial 1ª electricista.

21,340

11,91

mo102

0,558

h

Ajudant electricista.

18,410

10,27

2,000
3,000

%
%

Costos directes
complementaris

1.270,940

Costos indirectes

1.296,360

38,890

Total per U ............:

1.335,25

Són MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-ICINC CÈNTIMS per U.

m³

Aportació de sauló garbellat d'àrids
naturals, subministrada a granel i estesa
amb mitjans mecànics, mitjançant
miniretroexcavadora, en capes de gruix
uniforme.

mt48tie030a

1,150

m³

Sauló garbellat d'àrids
naturals, subministrada a
granel.

26,399

30,36

mq01exn010i

0,106

h

Miniretroexcavadora sobre
pneumàtics, de 37,5 kW.

46,580

4,94

mo115

0,228

h

Peó jardiner.

17,200

3,92

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

39,220

0,78

3,000

%

Costos indirectes

40,000

1,200

Total per m³ ............:

41,20

Són QUARANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.

19

UJM010

m²

Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m
d'altura (4 u/m²).

mt48epa010b

4,000

U

Heura tipus "Hèlix" de
0,10-0,20 m d'altura;
subministrament en
contenidor.

2,940

11,76

mt48tie040

6,000

kg

Humus net garbellat.

0,030

0,18

mt48tie020

6,000

kg

Adob mineral complex NPK
15-15-15.

0,780

4,68

mt08aaa010a

0,050

m³

Aigua.

1,396

0,07

mq09mot010

0,051

h

Motocultor 60/80 cm.

2,730

0,14

mo040

0,114

h

Oficial 1ª jardiner.

20,650

2,35

mo115

0,285

h

Peó jardiner.

17,200

4,90

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

24,080

0,48

3,000

%

Costos indirectes

24,560

0,740

Total per m² ............:

25,30

13,36

mq04cag010c

%

UJA050

25,42

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².
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20

UJM010b

m²

Reposició vegetació existent degut als danys
ocasionats en l'execució de l'obra i,
extenxició de la mateixa fins als límits del
laberint mitjançant massís d'heura tipus
"Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

4,480

0,09

3,000

%

Costos indirectes

4,570

0,140

Total per m ............:

4,71

Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.
mt48epa010l

4,000

U

Heura tipus "Hèlix" de
0,10-0,20 m d'altura;
subministrament en
contenidor.

2,070

8,28

mt48tie040

6,000

kg

Humus net garbellat.

0,030

0,18

mt48tie020

6,000

kg

Adob mineral complex NPK
15-15-15.

0,780

4,68

mt08aaa010a

0,050

m³

Aigua.

1,396

0,07

mq09mot010

0,051

h

Motocultor 60/80 cm.

2,730

0,14

mo040

0,114

h

Oficial 1ª jardiner.

20,650

2,35

mo115

0,285

h

Peó jardiner.

17,200

4,90

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

20,600

3,000

%

Costos indirectes

22

URD020

m

mt48tpg020bac

1,000

m

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.

0,41

mo008

0,011

h

21,010

0,630

mo107

0,057

Total per m² ............:

21,64

%

Són VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².

21

URD010

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.

0,088

m³

Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt37tpa030ac

1,000

m

Tub de polietilè PE 40 de
color negre amb bandes de
color blau, 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.

mo041

0,054

h

mo087

0,054

h

0,39

Oficial 1ª lampista.

21,340

0,23

h

Ajudant lampista.

18,410

1,05

2,000

%

Costos directes
complementaris

1,670

0,03

3,000

%

Costos indirectes

1,700

0,050

Total per m ............:

1,75

Són U EURO AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.

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

mt01ara010

0,390

23

12,380

1,09

1,270

1,27

Oficial 1ª construcció
d'obra civil.

20,650

1,12

Ajudant construcció d'obra
civil.

18,430

1,00

URE020

mt48asp010a

U

Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó,
amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m
regulable amb cargol, connexió de 1/2" de
diàmetre.

1,000

U

Aspersor aeri de gir per
impacte, de llautó, amb arc
ajustable, radi de 10 a 37 m
regulable amb cargol,
connexió de 1/2" de
diàmetre, interval de
pressions recomanat de 2 a 5
bar.

11,070

11,07
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mt37tpj023ba

1,000

mt48wwg200a

1,000

U

U

Collarí de presa de PP amb
dos cargols, per a tub de 25
mm de diàmetre exterior, amb
presa per a connexió roscada
de 1/2" de diàmetre, PN=16
atm, amb juntes elàstiques
de EPDM, segons UNE-EN ISO
15874-3.

1,630

Canonada de longitud
regulable amb dos colzes
articulats en els seus
extrems, de 1/2" de
diàmetre.

2,790

1,63

mo008

0,137

h

Oficial 1ª lampista.

21,340

2,92

mo107

0,137

h

Ajudant lampista.

18,410

2,52

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

20,930

0,42

3,000

%

Costos indirectes

21,350

0,640

Total per U ............:

21,99

YCR030

mt50spv020

m

Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.

0,060

U

Tanca traslladable de
3,50x2,00 m, formada per
panell de malla
electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els
extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a
delimitació provisional de
zona d'obres, inclús
argolles per a unió de pals.

28,814

0,080

U

Base prefabricada de
formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb
varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

4,405

0,35

mt07ala111ba

0,096

m

Platina d'acer laminat UNEEN 10025 S275JR, en perfil
pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions
estructurals.

0,649

0,06

mt50spr050

2,000

m²

Lona de polietilè d'alta
densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60%
de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en
tot el perímetre.

0,404

0,81

mt26aaa023a

0,192

U

Ancoratge mecànic amb tac
d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i
volandera.

1,378

0,26

mo119

0,106

h

Oficial 1ª Seguretat i
Salut.

20,650

2,19

mo120

0,320

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

5,50

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

10,900

0,22

3,000

%

Costos indirectes

11,120

0,330

Total per m ............:

11,45

2,79

Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U.

24

mt50spv025

Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

25

YMM010

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.

1,73
mt50eca010

1,000

U

Farmaciola d'urgència
proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma
per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència,
un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol
ús, amb cargols i tacs per
fixar ó paramento.

90,114

90,11

63

AA_ Anna Castellà i Alberto Espinosa _ anna.castella.f@coac.net 609920272_bertegar@gmail.com 656488128_ .PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’UN ESPAI LÚDIC AL PARC SANT JORDI DE REUS

mo120

0,172

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

2,96

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

93,070

1,86

3,000

%

Costos indirectes

94,930

2,850

Total per U ............:

97,78

Total per U ............:
Són NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per U.

27

YPC060

Són NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

26

YPC020

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

98,94

U

Transport de caseta prefabricada d'obra,
fins a una distància màxima de 200 km.

mt50cas060

1,000

U

Transport de caseta
prefabricada d'obra,
lliurament i recollida.

181,869

181,87

mo120

0,852

h

Peó Seguretat i Salut.

17,200

14,65

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

196,520

3,93

3,000

%

Costos indirectes

200,450

6,010

Total per U ............:

206,46

Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per U.

mt50cas050a

1,000

U

Mes de lloguer de caseta
prefabricada per vestuaris
en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica
mitjançant perfils
conformats en fred;
tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada; coberta
de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb
perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè
expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs
fluorescents i punt de llum
exterior; finestres
corredisses d'alumini
anoditzat, amb lluna de 6 mm
i reixes; porta d'entrada de
xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu de
2 mm i poliestirè de 50 mm
amb recolzament en base de
xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de
tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

94,184

94,18

%

2,000

%

Costos directes
complementaris

94,180

1,88

3,000

%

Costos indirectes

96,060

2,880
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3. Pressupost i amidaments ( 4 columnes) + PEM
Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

2.1 Superficials
2.1.1 CSZ01578

1.1 Moviment de terres
1.1.1 ADL005

m²

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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 ............:

1.1.2 UJA050

m³

Uts.

Llargada

Amplada

846,000

0,060

m³

1,13

Alçada

Llargada

Amplada

25

0,096

0,400

192,10

Subtotal

50,760
41,20

2.091,31

Alçada

m²

Subtotal

0,960

Total
m³ ............:
2.1.2 ANE01014

50,760

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió.

Uts.

Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals, subministrada a granel i
estesa amb mitjans mecànics, mitjançant miniretroexcavadora, en capes de
gruix uniforme.

Total
m³ ............:
1.1.3 ADE010

170,000

m³

0,960

132,64

127,33

Emmacat en caixa per base de solera de 10 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb picó vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.

Uts.

Llargada

25

0,096

Amplada

Alçada

Subtotal

2,400
Total
m² ............:

2,400

16,10

38,64

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores
de l'excavació.

Uts.

Llargada

25

0,385

Amplada

Alçada

Subtotal

0,500

4,813
0,000

Total
m³ ............:
1.1.4 ADE010b

m³
Uts.

Rasa per
a la
canonada
de reg

U

16,64

80,09

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

100,470

0,400

0,500

20,094

Total
m³ ............:
1.1.5 ADRE02

4,813

20,094

20,64

414,74

Replanteig a obra de tots els postes que formen el Laberint, segons
planell facilitat per la adjudicatària. Es parteix de la base de que la
superfície a on es farà la actuació estarà totalment anivellada i lliure
de terres sobrants, runes i altres elements.
Total U ............:

1,000

47,45

47,45
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Pressupost parcial nº 3 Estructures

Pressupost parcial nº 4 Acabats

3.1 Acer

4.1 Pintures en paraments exteriors

3.1.1 RRFF

Pòrtic
taronja

kg

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars, travessers i arcs formats per peces
simples de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Uts.

Llargada

Pes kg/m

1

7,160

4,530

Alçada

Pòrtic
verd
Pòrtic
verd
petit

kg

Subtotal

32,435

Llargada

Pes kg/m

7

6,360

3,550

Alçada

3,550

8,378

Pilar
verd

10

2,000

3,550

71,000

Travesser
verd

25

1,500

3,550

133,125

Total
kg ............:

Uts.
Malla
electroso
ldada
verda
1.5x1.5 m

1,500

Amplada

Alçada

1,500

U

Uts.

Amplada

Uts.

Llargada

Amplada

1

7,160

0,157

1,124

7

6,360

0,126

5,610

1

2,360

0,126

0,297

10

2,000

0,126

2,520

25

1,500

0,126

4,725

25

1,500

1,500

56,250

4.1.2 RNE010ws
2,90

Tubs

Subtotal

56,250

25,35

Alçada

25

Alçada

Subtotal

Subtotal

25,000

6,14

433,03

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base
de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment:
0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils
laminats d'acer.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1

7,160

0,157

1,124

7

6,360

0,126

5,610

1

2,360

0,126

0,297

10

2,000

0,126

2,520

25

1,500

0,126

4,725

Panells
de malla
electroso
ldada

25

1,500

1,500

56,250

Total
m² ............:
24,61

70,526

Subtotal

1.425,94

25,000
Total U ............:

m²

1.074,59

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant
central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm embotida en
formigó en fresc.
Llargada

Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments
orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²),
sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.

Total
m² ............:

56,250

Total m ............:
3.1.4 RMPG

370,549

Panells
de malla
electroso
ldada

Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris per a la fixació
d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics.
Llargada

25

Tubs

158,046

2,360

m

94,06

Subtotal

1

3.1.3 RMF3

2,90

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de pilars formats per peces
simples de perfils tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Uts.

m²

32,435

Total
kg ............:
3.1.2 RRFF4

4.1.1 RNI010fe

70,526

19,10

1.347,05

615,25
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Pressupost parcial nº 5 Jardineria

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

5.1 Vegetació
5.1.1 UJM010

6.1 Enllumenat
m²

Uts.

Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

Llargada

Amplada

24,140

4,640

Alçada

m²

Subtotal

112,010

Total
m² ............:
5.1.2 UJM010b

6.1.1 UII020

112,010

25,30

2.833,85

U

Fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària tipus
Simon Merak SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de 2600 mm, làmpades
Led de 38W, balast electrònic, classe de protecció I, grau de protecció
IP65, cable de 3 m de longitud, amb placa d'ancoratge i perns, amb caixa
de connexió i protecció, amb fusibles, presa de terra amb pica i pericó
de pas i derivació de 40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos.
Inclús làmpades.
Total U ............:

4,000

1.335,25

5.341,00

Reposició vegetació existent degut als danys ocasionats en l'execució de
l'obra i, extenxició de la mateixa fins als límits del laberint
mitjançant massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).
Total
m² ............:

50,000

21,64

1.082,00

5.2 Reg
5.2.1 URE020

U

Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó, amb arc ajustable, radi de
10 a 37 m regulable amb cargol, connexió de 1/2" de diàmetre.
Total U ............:

5.2.2 URD010

m

m

Uts.
Degoteig
per al
Cirerer

21,99

241,89

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

5.2.3 URD020

11,000

100,470

4,71

473,21

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.
Llargada

Amplada

Alçada

1,500
Total m ............:

Subtotal

1,500
1,500

1,75

2,63
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Pressupost parcial nº 7 Acabaments i ajudes

7.1 HYL010

m²

Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja
en el seu preu.

Uts.

Llargada

1,5

340,000

Amplada

Alçada

8.1.1 GVA020

m³

Subtotal

510,000

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat
a 10 km de distància.
Total
m³ ............:

510,000
Total
m² ............:

8.1 Gestió de residus vegetals

8.1.2 GVB020
2,53

1.290,30

m³

2,000

47,38

94,76

Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Total
m³ ............:

2,000

52,20

104,40
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut

Pressupost parcial nº 10 Certificacions

9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 YCR030

m

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Total m ............:

78,000

11,45

10.1 CE012

U

Certificació joc Normativa UNE1176 inclou seguiment tècnic, avaluacions,
inspeccions, proves de càrrega i certificació final.
Total U ............:

1,000

1.496,00

1.496,00

893,10

9.2 Medicina preventiva i primers auxilis
9.2.1 YMM010

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Total U ............:

1,000

97,78

97,78

9.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.3.1 YPC020

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Total U ............:

9.3.2 YPC060

U

1,000

98,94

98,94

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.
Total U ............:

1,000

206,46

206,46
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Pressupost d'execució material

1. Condicionament del terreny .

2.825,69

2. Fonamentacions .

165,97

3. Estructures .

3.209,84

4. Acabats .

1.780,08

5. Jardineria .

4.633,58

6. Instal·lacions .

5.341,00

7. Acabaments i ajudes .

1.290,30

8. Gestió de residus .

199,16

9. Seguretat i salut .

1.296,28

10. Certificacions .

1.496,00
Total:

22.237,90

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-IDOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

Reus, Març de 2021
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa
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4. Quadre de preus

3.1.1

Oferta de preus
Pressupost: LABERINT 1RA FASE + PREUS

3.1.2

ItemDescripcióUnitatQuantitatPreu unitari (€)Preu total (€)

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2
2.1
2.1.1

2.1.2

3
3.1

Condicionament del terreny

1,000

2.825,69

2.825,69

Moviment de terres

1,000

2.825,69

2.825,69

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris
per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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.

3.1.4

4
m²

170,000

1,13

192,10

Aportació de sauló garbellat d'àrids naturals,
subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant miniretroexcavadora,
en capes de gruix uniforme.

m³

50,760

41,20

2.091,31

Excavació de pous per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les
vores de l'excavació.

m³

4,813

16,64

80,09

Excavació de rases per instal·lacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Replanteig a obra de tots els postes que
formen el Laberint, segons planell facilitat per
la adjudicatària.

3.1.3

4.1
4.1.1

4.1.2
m³

20,094

20,64

414,74

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars,
travessers i arcs formats per peces simples
de perfils tubular de 50 mm i 4 mm de gruix,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.

kg

32,435

2,90

94,06

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en anclatge de
pilars formats per peces simples de perfils
tubular de 40 mm i 4 mm de gruix, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura
de fins a 3 m.

kg

370,549

2,90

1.074,59

Panells de malla electrosoldada, de 60x60
mm de passada de malla i 3 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús
accessoris per a la fixació d'els panells de
malla electrosoldada als pals metàl·lics.

m

56,250

25,35

1.425,94

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm
embotida en formigó en fresc.

U

25,000

24,61

615,25

Acabats

1,000

1.780,08

1.780,08

Pintures en paraments exteriors

1,000

1.780,08

1.780,08

Aplicació manual d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments
inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs
(rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura
metàl·lica de perfils laminats d'acer.

m²

70,526

6,14

433,03

Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre
pilar format per peces simples de perfils
laminats d'acer.

m²

70,526

19,10

1.347,05

1,000

47,45

47,45

5

Jardineria

1,000

4.633,58

4.633,58

Fonamentacions

1,000

165,97

165,97

5.1

Vegetació

1,000

3.915,85

3.915,85

Superficials

1,000

165,97

165,97

5.1.1

Massís d'heura tipus "Hèlix" 0,10-0,20 m
d'altura (4 u/m²).

m²

112,010

25,30

2.833,85

5.1.2
0,960

132,64

127,33

Reposició vegetació existent degut als danys
ocasionats en l'execució de l'obra i,
extenxició de la mateixa fins als límits del
laberint mitjançant massís d'heura tipus
"Hèlix" 0,10-0,20 m d'altura (4 u/m²).

m²

50,000

21,64

1.082,00

1,000

717,73

717,73

Sabata de fonamentació de formigó en
massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I
fabricat en central i abocament des de camió.
Emmacat en caixa per base de solera de 10
cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de
graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb picó vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.

U

m³

5.2
5.2.1
m²

2,400

16,10

38,64

Estructures

1,000

3.209,84

3.209,84

Acer

1,000

3.209,84

3.209,84

5.2.2

Reg
Aspersor aeri de gir per impacte, de llautó,
amb arc ajustable, radi de 10 a 37 m
regulable amb cargol, connexió de 1/2" de
diàmetre.

U

11,000

21,99

241,89

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

m

100,470

4,71

473,21
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5.2.3

6
6.1
6.1.1

7
7.1

8
8.1
8.1.1

8.1.2

9
9.1
9.1.1

9.2

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.

9.2.1
1,500

1,75

2,63

Instal·lacions

1,000

5.341,00

5.341,00

Enllumenat

1,000

5.341,00

5.341,00

Fanal amb distribució de llum radialment
simètrica, amb lluminària tipus Simon Merak
SYF, columna cilíndrica de metàl·lica de 2600
mm, làmpades Led de 38W, balast electrònic,
classe de protecció I, grau de protecció IP65,
cable de 3 m de longitud, amb placa
d'ancoratge i perns, amb caixa de connexió i
protecció, amb fusibles, presa de terra amb
pica i pericó de pas i derivació de 40x40x60
cm, amb bastiment i tapa de ferro fos. Inclús
làmpades.

m

9.3
9.3.1

U

Acabaments i ajudes
Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra de les hores de peó ordinari dedicades
a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge
unifamiliar, després de la terminació dels
diferents oficis que intervenen durant
l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la
neteja en el seu preu.

4,000

1.335,25

5.341,00

1,000

1.290,30

1.290,30

9.3.2
m²

510,000

2,53

1.290,30

Gestió de residus

1,000

199,16

199,16

Gestió de residus vegetals

1,000

199,16

199,16

Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.
Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de neteja
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.

m³

2,000

47,38

97,78

97,78

1,000

305,40

305,40

Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

U

1,000

98,94

98,94

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins
a una distància màxima de 200 km.

U

1,000

206,46

206,46

1,000

1.496,00

1.496,00

1,000

1.496,00

1.496,00

Certificacions
Certificació joc Normativa UNE1176

U

22.237,90

13% de despeses generals

2.890,93

6% de benefici industrial

1.334,27
26.463,10

Suma

m³

1,000

94,76

52,20

104,40

Seguretat i salut

1,000

1.296,28

1.296,28

Sistemes de protecció col·lectiva

1,000

893,10

893,10

Medicina preventiva i primers auxilis

10.1

U

Instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar

Pressupost d'execució material

2,000

Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en
els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.

10

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic
i xeringues d'un sol ús, fixada al parament
amb cargols i tacs.

21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

5.557,25
32.020,35

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL VINT EUROS AMB TRENTACINC CÈNTIMS.

Reus, Agost de 2020
Arquitectes superiors
Anna Castellà i Alberto Espinosa

m

78,000

11,45

893,10

1,000

97,78

97,78
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5. Resum pressupost PEC + IVA

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL VINT
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.

Capítol 1 Condicionament del terreny

2.825,69

Capítol 1.1 Moviment de terres

2.825,69

Capítol 2 Fonamentacions

165,97

Capítol 2.1 Superficials

165,97

Capítol 3 Estructures

3.209,84

Capítol 3.1 Acer

3.209,84

Capítol 4 Acabats

1.780,08

Capítol 4.1 Pintures en paraments exteriors

1.780,08

Capítol 5 Jardineria

4.633,58

Capítol 5.1 Vegetació

3.915,85

Capítol 5.2 Reg

717,73

Capítol 6 Instal·lacions

5.341,00

Capítol 6.1 Enllumenat

5.341,00

Capítol 7 Acabaments i ajudes

1.290,30

Capítol 8 Gestió de residus

199,16

Capítol 8.1 Gestió de residus vegetals

199,16

Capítol 9 Seguretat i salut
Capítol 9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
Capítol 9.2 Medicina preventiva i primers auxilis
Capítol 9.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
Capítol 10 Certificacions
Pressupost d'execució material

1.296,28
893,10
97,78
305,40
1.496,00
22.237,90

13% de despeses generals

2.890,93

6% de benefici industrial

1.334,27

Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

Reus, Març de 2021
Arquitecta superior
Anna Castellà i Alberto Espinosa

26.463,10
5.557,25
32.020,35
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6/
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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01. Pla de control de qualitat

El control de qualitat de les obres inclou:
• El control de recepció en obra dels productes.
• El control d'execució de l'obra.
• El control de l'obra acabada.

ÍNDEX

Per a això:
___

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

___

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de
l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

2.1.- Normativa de caràcter general

___

2.2.- X. Control de qualitat i assaigs

___

1.- INTRODUCCIÓ.

2.2.1.- XM. Estructures metàl·liques

___

2.2.2.- XS. Estudis geotècnics

___

3.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.

___

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir,
si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que
asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim.

2. Normativa i legislació aplicables
Ley de Ordenación de la Edificación

4.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER
UNITAT D'OBRA.

5.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

___

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

___
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

6.- VALORACIÓ ECONÒMICA

___

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Código Técnico de la Edificación (CTE)

1. Introducció
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis,
incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el
manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el
control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y
modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a
l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a
les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de
Condicions del present projecte.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.

Ministerio de Vivienda.

Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
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Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación

Modificat per:

Ministerio de Vivienda.

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

Modificat per:

B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

Modificat per:

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

Modificat per:

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Modificat per:

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Corrección de errores.

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

3. Control de recepció en obra: Prescripcions sobre els materials

Modificada per:

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús
en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la
reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l’obra.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2.- X. Control de qualitat i assaigs

4. Control de qualitat en l’execució: prescripcions sobre l’execució per unitat d’obra
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les
fases de l'execució de cada unitat d'obra.

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la
qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no
obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant
l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves
de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.

B.O.E.: 22 de abril de 2010
2.2.1.- XM. Estructures metàl·liques
DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per
part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a
realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:
FASE

1

Replanteig en el terreny.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Verificacions
1. Distàncies relatives a llindes
1 de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 en general

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

FASE

2

Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.

B.O.E.: 23 de junio de 2011
2.2.2.- XS. Estudis geotècnics
DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Verificacions
2. Profunditat.
1

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 1000 m² i no
menys de 1 per zona
d'actuació

Inferior a 25 cm.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

FASE

1

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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Verificacions
1. Exactitud del replanteig.
1

FASE

2

2. Base del terraplè.
1

3

3. Àrea i profunditat de la
1 intervenció.

4

4. Gruix de les tongades.
1
5

■
■

FASE

1

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Errors superiors al 2,5‰.
Variacions superiors a ±100 mm.
Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 1000 m² i no
menys de 3 per
esplanada

Profunditat de l'excavació inferior a 15 cm.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1. Dimensions en planta, cotes
1 de fons i cotes entre eixos.

1 per pou

■

1. Distàncies relatives a llindes
2 de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per pou

FASE

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per esplanada

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.

Verificacions

FASE

1 cada 50 m de
perímetre i no menys
de 1 per terraplè

Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents.

Verificacions

FASE

Criteris de rebuig

Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport.

Verificacions

FASE

Nº de controls

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada

Superior a 30 cm.

2

Verificacions

5. Contingut d'humitat.
1

FASE

6

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Criteris de rebuig

2. Longitud, amplària i cota del
1 fons de l'excavació.

1 per pou

Variacions superiors a ±50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

2. Anivellació de l'excavació.
2

1 per pou

Variacions no acumulatives de 50 mm en
general.

2. Identificació de les
3 característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per pou

Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2. Discontinuïtats del terreny
4 durant el tall de terres.

1 per pou

Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE

3

Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

FASE

4

4. Distància a les vores de
1 l'excavació.
Verificacions
6. Uniformitat de la superfície
1 d'acabat.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada

Existència d'assentaments.

FASE

1

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per pou

Variacions superiors a ±50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.

Verificacions

Compactació per tongades.

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Nº de controls

3. Grau d'acabat en el
1 refinament de fons i laterals.
Verificacions

Errors superiors al 2,5‰.
Variacions superiors a ±100 mm.

Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions

Humectació o dessecació de cada tongada.

■

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per pou

■
■

Inferior a l'especificat en el projecte.
Inferior a 2 m.

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
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Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1. Gruix de les tongades.
1

1 per tongada

Superior a 20 cm.

1. Gruix de la sola.
2

1 per sola

Inferior a 10 cm.

1. Granulometria de les graves.
3

1 per sola

FASE

2

2. Contingut d'humitat.
1

FASE

3

2. Condicions d'abocament del
3 formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

■

FASE

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

Coronació i enrasament de fonaments.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3. Rasant de la cara superior.
1

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3. Planitud.
2

1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Compactació i anivellació.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3. Uniformitat de la superfície
1 d'acabat.

1 per tongada

Existència d'assentaments.

3. Planitud.
2

1 per sola

Irregularitats superiors a 20 mm, mesurades
amb regla de 3 m en qualsevol posició.

1

Criteris de rebuig

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE

FASE

Nº de controls

■

Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions

Verificacions

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1. Distàncies entre els eixos de
1 sabates i pilars.

1 per eix

Fora de les toleràncies entre eixos reals i de
replanteig.

1. Dimensions en planta.
2

1 per sabata

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Nº de controls

Criteris de rebuig

2. Neteja de l'excavació abans
1 de formigonar.

1 per sabata

Existència de restes de brutícia.

2. Cantell de la sabata.
2

1 cada 250 m² de
superfície

Insuficient per a garantir la longitud
d'ancoratge de les barres en compressió que
constituïxen les esperes dels pilars.

Verificacions

4

Curat del formigó.

Verificacions
4. Mètode aplicat, temps de
1 curat i protecció de
superfícies.

FASE

1

Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions
1. Situació.
1

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 5 plaques

■
■
■

FASE

2

Variacions
a eixos de
Variacions
a eixos de
Variacions
a eixos de

superiors a ±3 mm en distàncies
fins a 3 m.
superiors a ±4 mm en distàncies
fins a 6 m.
superiors a ±6 mm en distàncies
fins a 15 m.

Aplomat i anivellació.

Verificacions
2. Cota de la cara superior de
1 la placa.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 5 plaques

Variacions superiors a ±1 mm.
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FASE

1

Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions
1. Situació.
1

FASE

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 pilars

■
■
■

FASE

2

Variacions
a eixos de
Variacions
a eixos de
Variacions
a eixos de

superiors a ±3 mm en distàncies
fins a 3 m.
superiors a ±4 mm en distàncies
fins a 6 m.
superiors a ±6 mm en distàncies
fins a 15 m.

Col·locació i fixació provisional del pilar.

1

Aplicació d'una mà d'emprimació.

Verificacions
1. Rendiment.
1

FASE

1

Verificacions

2. Longitud del pilar.
1

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 pilars

■
■

Variacions superiors a ±3 mm en longituds
de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en longituds
superiors a 3 m.

2. Dimensions de les plaques
2 de cap i de base.

1 cada 10 pilars

Gruix inferior a l'especificat en el projecte.

2. Vol de les plaques de cap i
3 de base.

1 cada 10 pilars

Variacions superiors a 5 mm per defecte.

FASE

3

Aplomat i anivellació.

Verificacions
3. Posició i anivellació de les
1 xapes.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 pilars

■
■

3. Aplomat del conjunt.
2

FASE

4

1 cada 10 pilars

Excentricitat entre placa i pilar superior a 5
mm.
Manca d'anivellació.

Desplom superior a 1 mm/m.

FASE

2

Criteris de rebuig

1 en general

Inferior a 0,125 l/m².

Preparació i neteja de la superfície suport.

1. Estat del suport.
1
Verificacions

Nº de controls

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 en general

Existència de restes de brutícia.

Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

2. Acabat.
1

1 en general

Existència d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

2. Rendiment de cada mà.
2

1 en general

Inferior a 0,077 l/m².

2. Interval d'assecat entre les
3 mans d'acabat.

1 en general

Inferior a 8 hores.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 20 m

Variacions superiors a ±10 mm.

FASE

1

Replanteig.

Verificacions
1. Replanteig.
1

Execució de les unions soldades.
FASE

Verificacions
4. Cordons de soldadura.
1

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 pilars

■
■
■

Cordó discontinu.
Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

2

Col·locació dels pals.

Verificacions
2. Distància entre pals.
1

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per pal

Variacions superiors a ±20 mm.
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FASE

3

Abocat del morter.

Verificacions
3. Rebut d'ancoratges.
1

FASE

4

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 20 m

■
■

Manca d'encastament.
Deficient encebat de morter, amb possibilitat
d'entrada d'aigua.

Aplomat i alineació dels pals.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4. Aplomat.
1

1 cada 20 m

Variacions superiors a ±5 mm.

4. Anivellació.
2

1 cada 20 m

Variacions superiors a ±5 mm.

5. Control de recepció de l’obra acabada: prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen
les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les
prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI
DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les
indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa durant
el transcurs de l'obra.

6. Valoració econòmica
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al
contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves
de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

Reus, Gener de 2021
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El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del
projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats
o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents
dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del
previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel
director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros.
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02.Manual d’ús i manteniment

■

Es realitzarà una inspecció periòdica de les vessants que quedin per sobre de l'excavació, a fi d'eliminar els
objectes solts que puguin rodar amb facilitat.

Condicionament
del terreny

■

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la finalitat d'establir
les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

■

La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de l'assaig
geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte tècnic.

■

Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui modificar les
condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

■

En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot produir
assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que puguin produir una
variació en el grau d'humitat del terra.

ÚS

■

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 6 mesos
■ Neteja periodica dels desguassos i canaletes en les vores de coronoació.

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta s'assequi, la
qual cosa alteraria les condicions del terreny.

Fonamentacions

■

La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components de la
fonamentació en la que figuraran les sol·licitacions per les que ha estat projectat l'edifici.

■

Qualsevol modificació dels elements components de la fonamentació que puguin modificar les condicions de
treball previstes en el projecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un
tècnic competent.

PRESCRIPCIONS
■

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells de les excavacions, ni
es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

■

PRECAUCIONS
■

PROHIBICIONS

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

Reus, Gener de 2021
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■

Les vores atalussats s'haurien de mantenir protegits enfront de l’erosió.

■

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la finalitat
d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS
■

ÚS

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells dels talussos, ni es
modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

PRECAUCIONS
■

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta s'assequi, la
qual cosa alteraria les condicions del terreny.

■

S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació d'excavacions.

PRESCRIPCIONS

■
■

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.
Hauran de mantenir-se protegits enfront de l'erosió les vores atalussades.

■

La fonamentació es difícil de mantenir; es més fàcil preveure les actuacions i prevenir la seva degeneració
atenent als factors que puguin alterar la seva durabilitat, dels que protegir-se de la humitat es el més important.

ÚS
PRECAUCIONS
■

Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per a evitar
danys i humitats.

■

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions
pròximes.

■

Les sabates, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual.

■

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS
■

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa a les sabates de formigó
armat construïdes per a fonamentació, en la qual figuraran les càrregues previstes, així com les seves
característiques tècniques.

■

La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de les obres.
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■

L'aparició de defectes, fissures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent.

■

En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un estudi mes
detallat de l'estat de la fonamentació.

PROHIBICIONS

■

No es realitzaran perforacions en les sabates.
No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les condicions de
solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un tècnic competent.

■

No es realitzaran excavacions junt a les sabates que pugin alterar la seva resistència.

■

No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic
competent.

■

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

■

■

■

■

En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys estructurals,
que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats
(deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes
de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.)

■

Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió localitzada,
lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a través dels seus efectes en
altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20
anys.

PRECAUCIONS

Cada 5 anys:

■

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves construccions
pròximes.

A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui conforme a les
hipòtesis adoptades a les bases de càlcul.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança amb les bases
de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués ser d'interès, i
identificarà:
el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.
llista dels punts que requereixin un manteniment particular.
a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.
un programa de revisions.
Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions de treball
previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un
tècnic competent.

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el dictamen d'un
tècnic competent.
PRESCRIPCIONS

■

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements realitzats, en la
qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

■

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es repararan
ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de l'estructura.

■

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional qualificat.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que resultin d'interès
per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.
sobrecàrregues d'ús.
deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.
condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el
manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte.
■
en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

■
■
■
■

Les estructures convencionals d'edificació no requereixen un nivell d'inspecció superior al que es deriva de les
inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. Es recomenable que aquestes inspeccions es realitzin al menys
cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que es podrà desarrollar en un termini superior.

PER L'USUARI

■
■
■
■

■

■

ÚS

Estructures

■

El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici, canvis d'ús i
sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta, voladissos, plantes baixes
per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.

MANTENIMENT

■

■

■

PROHIBICIONS

■

No es manipularan els pilars ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi previ
realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

■
■

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar l'estructura
metàl·lica.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

■
■

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.
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■
■
■

■

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus de lesió,
procedint al repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar el suport, n'hi haurà prou amb netejar les taques
si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o qualsevol altre tipus de
defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una
composició decapant, s'escatarà i es rentarà.
Cada 10 anys:

■

Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció contra incendi.

Revestiments
i extradossats

■

La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

■

Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats pernicioses,
permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

■

En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en paraments
verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i taques.

ÚS

■
■
■

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt, en
manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.
Cada any:

■
■

Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.
Cada 2 anys:

■

Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

■
■
■
■

■

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients agressius.
Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en ambients no
agressius.
Cada 5 anys:

PRECAUCIONS

■
■
■

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en l'esmalt.

■

Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant procediments
tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les
jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura.
S'evitaran cops i rascades.

Urbanització interior
de la parcel·la

PRESCRIPCIONS

■

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

■

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment,
s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.
PROHIBICIONS

■

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes, cadires i
altre mobiliari.

■

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les
condicions del mateix.

ÚS
PRECAUCIONS

■

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.
PRESCRIPCIONS

■

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís, les reparacions que
hàgin de realitzar-se.

■

En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o substituirse per un professional qualificat.
PROHIBICIONS

MANTENIMENT
PER L'USUARI

■

No es penjarà del tancament cap objecte ni es fixarà sobre ell.

■

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.
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■

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

■

Cada any:

■

Neteja.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

■
■
■
■
■

Cada any:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius.
Cada 3 anys:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius.
Inspecció del tancat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.
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03. Plec de condicions
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades
amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades
compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent
informació continguda en el Plec de Condicions:
• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de
recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els
materials, del present Plec de Condicions.
• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures
a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici.
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present
Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que
es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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1.2.- Disposicions Facultatives
1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación".
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que
siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació",
considerant-se:

1.2.1.1.- El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota
qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de
propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques
actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la
mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi
prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les
obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions
legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la
qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa
aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de
construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials,
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut
1.2.1.2.- El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor
d'aquest.

1.2.5.- La Direcció Facultativa
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta
missió a facultatiu distint dels anteriors.

1.2.1.3.- El constructor o contractista

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les
atribucions professionals de cada tècnic participant.

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions
preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.6.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció facultativa.
La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels
requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons
cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents
en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació aplicable.
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1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al
director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon
terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis
estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent
per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la
compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres
tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o
informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com
dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El constructor o contractista
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la
normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització
d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com
per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys
materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat
estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran
per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com
constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les
instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es
refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que
podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment
exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini
que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i
altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser
interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel
seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de
màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de
sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i
especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director
d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials
seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del
director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut
que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de
l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec
i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o
generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de
l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director
de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en
pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament
ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que
intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials,
suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte,
procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora
sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les
obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material
de l'obra.
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Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i
amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los
el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament
efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva
comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les
instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que
componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i
altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta
corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la
seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o
estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una
variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el
promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament
lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades
i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés
d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà
de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un
exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els
responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la
citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva
la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a
l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta
direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les
persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista
de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació

1.2.7.4.- El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents
que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant
explicacions immediates al promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i
de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del
projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions
parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se
li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau
fossin preceptius.

La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a
les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i
per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau,
amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o
directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els
subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats
de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els
elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de
dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i
encavallaments adequats i doblegat de barres.
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Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i
d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents,
desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la
seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al
que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la
correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres
precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució
material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a
l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la
seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes
actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de
l'execució de l'obra.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si
escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i
qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat
corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre,
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i
Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena
efectivitat, i al promotor.

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels
corresponents tràmits administratius.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la
qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat
pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les
solucions.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant
el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat
amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals
de l’edifici.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels
mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades,
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre,
conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els
subcontractistes i el personal de l'obra.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat
amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a
aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les
instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

1.3.- Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a
la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que,
al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats
judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.

2.1.- Prescripcions sobre els materials

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
•
•
•
•

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes,
equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la
Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes,
equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents
documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells
estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la
seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats,
emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:
• El control de la documentació dels subministraments.
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
• El control mitjançant assajos.
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que
s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director
d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell
de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi
utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva
acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la
qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra,
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat
de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista.

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries,
el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les
que s'inclouen:
•
•
•
•
•
•
•
•

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions tècniques

•

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial,
havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada
característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

2.1.2.- Formigons

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els
quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la
recepció definitiva de l'obra.

2.1.2.1.- Formigó estructural

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

■ El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:
•
•
•
•
•
•

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
• Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius a
les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar.
■ Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no
haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el
volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

■ Els

equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament
abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o
desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.

■ El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals
equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la
descàrrega.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la
correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del
sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992.
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".
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2.1.2.1.2.- Recepció i control

■ Documentació dels subministraments:

■ El

temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major
d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de
ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.

■ Formigonat en temps fred:

■ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del

producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els
següents documents:
• Abans del subministrament:
•
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
•
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
• Durant el subministrament:
• Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en el
qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:
• Nom de la central de fabricació de formigó.
• Nombre de sèrie del full de subministrament.
• Data d'entrega.
• Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
• Especificació del formigó.
• En cas que el formigó es designi per propietats:
•
Designació.
•
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
•
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• En cas que el formigó es designi per dosificació:
• Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• Tipus d'ambient.
• Tipus, classe i marca del ciment.
• Consistència.
• Grandària màxima de l'àrid.
• Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
• Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació
expressa que no conté.
• Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
• Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
• Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
• Hora límit d'ús per al formigó.
• Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.

■
■
■
■

■ Formigonat en temps calorós:
■

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3.- Acers per a formigó armat
2.1.3.1.- Acers corrugats
2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

■ Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.
2.1.3.1.2.- Recepció i control

■ Documentació dels subministraments:
■ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del
•

■ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
■ Assajos:
■ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

■ En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant
conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero
graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui
descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries
per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del material.

•

producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els
següents documents:
Abans del subministrament:
• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les
següents característiques:
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
• Aptitud al doblegat simple.
• Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de
fatiga i deformació alternativa.
• Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig
de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys:
• Marca comercial de l'acer.
• Forma de subministrament: barra o rotllo.
• Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.
• Composició química.
• En la documentació, a més, constarà:
• El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a l'assaig
referit.
• Data d'emissió del certificat.
Durant el subministrament:
• Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
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• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi
emprat el fabricant.
• La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació
que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
• En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al
seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament.
• En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de procediments
especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.
Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.

•

■ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
■ Si

escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada per
persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
•
Identificació de l'entitat certificadora.
•
Logotip del distintiu de qualitat.
•
Identificació del fabricant.
•
Abast del certificat.
•
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
•
Nombre de certificat.
•
Data d'expedició del certificat.
■ Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord
amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és
suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d’efectuar-se.
■ Assajos:

■ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).
■ En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de
mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en
el laboratori com de la realització dels assaigs.
■ Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en
tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

2.1.3.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

■ Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.
■ Pel

que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial
galvànic.

■ Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs,
sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4.- Acers per a estructures metàl·liques
2.1.4.1.- Acers en perfils laminats
2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

■ Els

acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els danys
superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se
subjecten per a hissar-los).

■ Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i
sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i
col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

■ S'ha

de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom
i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les
soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura.

■ Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i continu
en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2.- Recepció i control

■ Documentació dels subministraments:
■

■ Durant

l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus,
qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

■ Abans

de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la
seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la
superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per
oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a
l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

■ En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície
tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva
adherència.

■ L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar,
almenys, les següents activitats:

■ Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
■ Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
■ Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

■

Per als productes plans:
• Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda
a elecció del fabricant.
• Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
• Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
• El tipus de document de la inspecció.
Per als productes llargs:
• Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda
a elecció del fabricant.

■ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
■ Assajos:
■ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.
2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

■ Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una
deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la
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norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger
abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.

■ El

material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi
d'aquestes.

2.1.4.1.4.- Recomanacions per al seu ús en obra

■ El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.
2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè
no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i
procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge,
abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de
Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost
de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en
obra, fins a la seva recepció final.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda
l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els
materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte.
Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat
d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de
l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport
a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat
d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del
contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser
realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta
i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que
permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest
capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i
executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat
d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans
auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes
necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions
temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i
serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés
d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions
correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d’execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma
d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en
funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors
dimensions.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams
ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a
cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà
únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i
arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons
dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols
que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una
superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una
jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara
exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri
anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant
únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit,
en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits,
però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes,
brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de
tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com
sigui la seva superfície.

2.2.1.- Condicionament del terreny
Unitat d'obra ADL005
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: 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.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Inspecció ocular del terreny.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterratarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que
poden resultar afectades per les obres a iniciar.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues
filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la
seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
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Unitat d'obra ADP010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material adequat,
que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes
vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest
seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a
càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades
a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en
aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

Unitat d'obra ADE010

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
aplec en les vores de l'excavació.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
-

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
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.

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:

DEL SUPORT
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.

característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de dos
metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat
i compacitat o consistència del terreny.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Excavació
de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació
de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua quan es
produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les
vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes
paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a
adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades
per les excavacions.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de
seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la seva
aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció
de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre
s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només
es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest
dictamini.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i 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.

Unitat d'obra CSZ015
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la
fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de
camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Execució:
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Unitat d'obra ANE010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Emmacat en caixa per base de sabata de 10 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm
de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i una
superfície neta.
AMBIENTALS
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.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 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.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El grau de compactació serà adequat i la superfície quedarà plana.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el replenat enfront del pas de vehicles per a evitar rodadures.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'execució de l'esplanada.

2.2.2.- Fonamentacions

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'encofrat.
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2.2.3.- Estructures

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

Unitat d'obra EAS006
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 100x100 mm o 100 de diàmetre i gruix 8 mm
embotida en formigé en fresc.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en
les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en
les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat
i anivellació. Execució de les unions soldades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la
placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de
protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior
a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Unitat d'obra EAS010b
Unitat d'obra EAS010
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

FASES D'EXECUCIÓ
Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.

- Instrucción de Acero Estructural (EAE).

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en
les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execució estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat
i anivellació. Execució de les unions soldades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de
protecció.

2.2.5.- Revestiments i extradossats
Unitat d'obra RNI010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que
pogués perjudicar la adherència del producte.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

2.2.4.- Acabaments i ajudes

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

Unitat d'obra HYL010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en
habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa
la neteja en el seu preu.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Unitat d'obra RNE010
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat brillant,
(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils laminats d'acer.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia que
pogués perjudicar la adherència del producte.
Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el mur.

2.2.7.- Gestió de residus
Unitat d'obra GVA020

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.

2.2.6.- Urbanització interior de la parcel·la
Unitat d'obra UVT020b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Panells de malla electrosoldada, de 60x60 mm de passada de malla i 3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. Inclús accessoris
per a la fixació d'els panells de malla electrosoldada als pals metàl·lics.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a
l'organització del tràfic.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GVB020

DEL SUPORT
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.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del morter. Aplomat i alineació dels
pals. Col·locació dels panells de malla.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.

CRITERI D'AMIDAMENT EN 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 D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

2.2.8.- Seguretat i salut

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

Unitat d'obra YCR030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
Unitat d'obra YPC060
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YMM010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i
tacs.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (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, 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 present plec, per part del
constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control
de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

C FONAMENTACIONS

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

•
•
•
•

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YPC020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de
comprovar que:
La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones
verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de l'empresa
constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o
singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de
treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques
de l'obra, en les següents condicions:

•

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com a
immòbil durant tot el període d’observació.
• El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es recolzi sobre
murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències
d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
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•

La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues
plantes.
• El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç
comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements
estructurals.
En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de l'empresa
constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves de càrrega es
realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb experiència en aquest
tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la
resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats
de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de
material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent
informació:

•
•
•
•

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements
de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus
aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes
aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de
RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra,
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o
el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les
possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors
adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals
de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració,
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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5/
ANNEX GÀBIA
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PR-A Avantprojecte de la reconversió de la Gàbia com a joc infantil

Memoria descriptiva
Element singular de jocs: la gàbia
La gàbia, situada en l’extrem de l’àmbit B col·lidant amb l’actual espai buit del C, és un antic aviari que
formava part de les atraccions del parc i que actualment resta com a vestigi del passat, sense ningú ús
des de fa anys. La seva condició de fita, fisonomia, materialitat i ubicació com a element vertebrador
entre els elements de joc existents i el nou àmbit C ,objecte de l’èncarrec , la converteix en una
oportunitat per a recuperar-la com a espai lúdic per a nadons, inexistent actualment al parc i que
complementa la jugabilitat de l’espai.
La gàbia s’estructura com un gran hexàgon permeable format per perfils autoportants metàl·lics amb
enreixat de malla on es recolza una coberta inclinada lleugera, a forma de pagoda. L’interior queda
com un gran espai diàfan de 6 metres de diàmetre.
La conversió en element lúdic consisteix en entendre la gàbia com un gran contenidor diàfan de joc
per a nadons, controlat i segur, dintre del perímetre que marca la seva pròpia fisionomia. A partir de la
modulació de l’estructura s’obri un punt d’accés a l’interior, elevat de la cota interior per a impedir la
sortida dels nadons. L’espai interior s’articula com a joc de plataformes i amagatalls desenvolupats
sobre la forma hexagonal, generant un recorregut de diverses possibilitats. El material interior és tou,
adaptat per a exteriors. El color exterior verd fosc es manté i lliga l’element amb el context vegetal,
l’interior es converteix en un gran espai taronja, un color estimulant i complementari al verd.
El joc genera repte i permet lliscar, enfilar-se, sentir vertigen, amagar-se i experimentar.
Tant el llenguatge material i cromàtic com la seva jugabilitat basada en el repte i el vertigen vinculen la
gàbia amb el nou laberint, enriquint l’ecosistema existent, generant un espai recognoscible i jugable
per a tota la ciutat.

La gàbia és una fita sense ús i amb potencial com a element lúdic per a nadons.

El present document no inclou el desenvolupament constructiu ni pressupostat per a la gàbia, no
obstant donada la seva rellevància per a entendre el projecte com a conjunt i la seva singularitat es
recomana la redacció d’un projecte executiu per a reconvertir-la en un element jugable en una
segona fase que asseguri la seva permanència en el parc.
A l’annex s’inclou l’avantprojecte amb la documentació gràfica pertinent.
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