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I. MEMÒRIA  

 

 

 

I  CONDICIONS DEL PROJECTE 

 
 
a. Objecte 
 
L’objectiu del projecte és la renovació total del paviment previst per a vianants en la illa del Centre Direccional de 

Mercabarna, modernitzant la seva imatge i guanyant en superfície permeable i vegetal.  Amb aquesta renovació es 

subsanarà les patologies de l’actual paviment, en especial la seva falta de planeitat.  

 

L’àmbit d’actuació és   8.365,5 m2, dels quals 6.327,8 m2 són pavimentats i la resta enjardinats 

 
 

b. Emplaçament 
 
Tot l’àmbit de la illa del Centre Diretiu, entre els carrers Major, Transversal 12, Longitudinal 6 i Transversal 4 de Mercabarna, 

al municipi de   Barcelona.  

 
 

c. Promotor 
El promotor, signant de l’encàrrec, és Mercabarna, Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. amb CIF A-08-210403 i 

adreça: 

Centre Directiu, 5ªplanta, c. Major 76, Mercabarna, 08040 Barcelona. 

 

 

d. Redactor del projecte  

Els redactors, signants del projecte són Josep Val Ravell  Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  

15.195/5 i Arnau Solé Simón, Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb número  34.119/3, integrants de l’equip 

d’arquitectura VS arquitectura  amb domicili professional  al Passatge de la Pau nº 14  Pral. 1ª  Barcelona (08002) 

 

 

e. Pressupost. 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 

El Pressupost d'Execució Material del present projecte és de 503.818,91€, (cinc-cents tres mil vuit-cents divuit 
euros amb noranta-un cèntims).  
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  
 

El Pressupost d’Execució per Contracta és de 599.544,50€ (cinc-cents noranta-nou mil cinc-cents quaranta-
quatre euros amb cinquanta cèntims) + I.V.A. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

f. Classificació del contractista. 
 
Es proposa la Classificació del Contractista corresponent a les característiques de les obres projectades, segons el Reia 

Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contactes de  les Administracions 

Públiques i el Reial Decret 1908/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

D’acord amb les Normes anteriorment anomenades esmentades la proposta de classificació del contractista de l’obra civil és 
la següent: 
  
 

GRUP   G   (vials i pistes) 
 
 SUBGRUP  3    (ferms de formigó hidràulic) 
 
 CATEGORIA  E    (anualitat mitja excedeix 840.000€, inferior a 2.400.000€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
Amb el present document, que inclou Memòria, Estat d’amidaments i Pressupost, Plec de Prescripcions Tècniques, 

Documentació Gràfica i Documents Complementaris annexes, es dona per conclòs la redacció del ‘ Projecte Bàsic i 

d’Execució de Urbanització de la plaça del Centre Directiu de Mercabarna, Barcelona’, el qual es sotmet a aprovació, si 

procedeix dels òrgans competents.  

 
 
 
Barcelona,  setembre 2.015   
 

 
 
 
 

Arnau Solé Simón,                                                                        Josep Val Ravell  
Arquitecte     col. nº.  34.119/3                                                       Arquitecte  col. nº 15.195/5 

 

 

 

 

 

 

Mercados de Abastacimientos de Barcelona, S.A. 

MERCABARNA, S.A.
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g. Relació de Documents Complementaris. 

 

Estudi topogràfic: 

 

Empresa 

Alfonso D.Martínez Espeleta 

Referència treball T-152220JV 

TopMart 

Col·legiat número 6.299 

Data: abril 2015 

 

Estudi geotècnic: 

 

Empresa 

Teodoro Gonzàlez López 

Núm. Informe 14.470 

Centre Català de Geotècnia 

Col·legiat número 4.897 

Data: 5 de juny 2015 

 

Memòria dels treballs de arboricultura: 

 

  NIF B 17997636 

Responsable  Jacint Pla Lopez  NIF 4033022K 

 
Enginyer Tècnic Agricola especialista  

en Jardineria i Paissatge 
Telèfon 972 596692 

Adreça  c/ Sant Joan Baptista n.40  núm.  

Municipi  Piera 08784,    Barcelona Codi postal 17844 
 

   

 NIF 43409100G 

   

   

   
 

 

Inspecció de clavegueram: 

 

Empresa  Hidrotec Sanejament S.L. NIF B 17997636 

Responsable  Lluis Yagüe  NIF 4033022K 

  Telèfon 972 596692 

Adreça  c. Campoamor s/n núm.  

Municipi  Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Codi postal 17844 
 

 CIF B 63558530 

   

   

 núm.  

 Codi postal 08190 
 

 

Estudi de seguretat i salut: 

 

Responsable 
Josep Val i Ravell 

Arnau Sole Simon  
NIF 38485265D 

Correu electrònic josivive@coac.es Telèfon 934960624 

Adreça Pasatge de la Pau núm. 14  Pral. 1ª 

Municipi Barcelona Codi postal 08002 
 

 NIF 
38485265D 

46732155L 

 Telèfon 934960624 

 núm. 14  Pral. 1ª 

 Codi postal 08002 
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II MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 

a.  Condicionaments generals. Antecedents. 
 

L’illa central on s’ubica el Centre Directiu de Mercabarna s’urbanitza al principi dels anys 70 del segle XX. Es tracta d’un 

projecte amb una geometria al voltant d’un jardí central molt clara i vinculada als edificis que l’envoltant. És tracte d’un 

projecte originari on l’enjardinament i l’arbrat tenen un gran protagonisme sent els elements més valuosos que 

estructuren l’espai i aporten gran qualitat al lloc, especialment ara que els arbres han crescut bé. Els altres elements, com 

ara el mobiliari o la geometria del dibuixos del paviment, estan supeditats a la geometria de l’arbrat i enjardinament.  

Amb el pas dels anys el jardí central i l’arbrat s’ha mantingut molt correctament, però el paviment ha peti t un gran 

deteriorament, especialment la seva planeitat. Aquest deteriorament ha estat degut a varies raons com el creixement de les 

arrels dels arbres, el pas de vehicles pesats, o petits vehicles de transport (toros), que concentren molt la seva càrrega, de 

manera que la base i el paviment no ho han pogut resistir produint-se grans deformacions, també pot haver influït la falta de 

compactació en el cobriment d’alguna rasa de pas d’instal·lacions, o alguna fuita d’aigua. 

L’objectiu de re-urbanitzar l’illa és subsanar aquestes i alguna altre patologia així com millorar i actualitzar el seu ús i 

imatge.  

A l’hora de plantejar-nos el projecte hem tingut molt en compte el valor del jardí i les tipuanes, així com la geometria 

que defineixen. 

 

b.   Justificació de la solució adoptada 

 

Objectius de la proposta 

El Projecte l’hem plantejat en diferents nivells, des d’una escala més gran a l nivell de detall, sempre entenent-ho com un 

projecte re-rehabilitació i no com una obra nova, és a dir tenint molt en compte i aprofitant al màxim les preexistències. En 

resum, partir del que hi ha i està bé, posar-ho en valor i treure’n el màxim de partit.  

 

Els objectius i paràmetres de treball han estat el següents: 

1- Ordenar: Des d’una escala que involucre el conjunt de Mercabarna, s’ha buscat posar ordre als elements urbans i 

a l’ús de l’espai urbà. Amb la premissa que endreçar els diferents usos és el que acaba donant qualitat a l’espai públic , 

s’ha analitzat el lloc i s’ha buscat aquells compromisos amb la quotidianitat de l’ús que més valor poguessin donar al lloc, 

endreçant, segregant i donant espai als diferents usos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Reforçar la centralitat i la geometria del jardí existent: Com hem comentat, el jardí existent és d’una gran 

qualitat i el projecte l’ha procurat posar en valor. Hem utilitzat una estratègia geomètrica per a potenciar les visuals i la 

centralitat del jardí. La il·luminació és l’altre element que usem per aquest propòsit, remarcant la geometria del jardí amb un 

línea de llum led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banc il·luminat durant l’ús nocturn de l’espai 
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3- Potenciar la singularitat del lloc dins l’espai públic de Mercabarna: La plaça és un lloc singular dins 

l’espai públic de Mercabarna, el projecte cal que ho reflecteixi.  En quant a l’ús es tracta d’un lloc de trobada, d’un oasis per 

descansar, espai d’acollida per les escoles, lloc de pas, area comercial i restauració, és a dir concentra tot d’usos que de 

forma singular dins de Mercabarna només es produeixen en aquesta illa.  

Per a remarcar aquesta singularitat les eines utilitzades són la qualitat del paviment i el mobiliari urbà, l’especejament del 

paviment, la geometria i el color. El color i la disposició del paviment remarquen la geometria i el jardí existent reforçant la 

singularitat del lloc.  

Les qualitats del mobiliari urbà responen a l’ús com a lloc de trobada i repòs. Hem optat per la fusta com a material que 

dona qualitat al lloc i per a convertir el límit del jardí en un gran banc corregut, reforçant l’ús que ja se’n fa, inclús hem apostat 

per a usos més informals del banc (com estirar-se). En la zona que es preveu que les escoles usin com a ‘punt d’acollida’ el 

mobiliari és més resistent i acord amb l’ús. 

 

 

 

 

4- Millora de la qualitat urbana: Es tracte de millorar la funcionalitat i accessibilitat de l’espai urbà. S’introdueixen 

tots els elements d’accessibilitat en quant a guals, desnivells i senyalització per invidents en creuaments. Es rehabilita el  

paviment amb una solució constructiva que garanteixi la seva planeitat i durabilitat. S’opta per un paviment clar que faci més 

lluminós l’espai. En les zones de repòs s’opta per paviments tous i permeables però trepitjables. Com hem comentat es 

reforma el límit del jardí, sanejant les patologies  

 

 

 

 

 

 
 
 

Combinació de paviments durs i paviments  
         trepitjables però tous i permeables

             
5- Reforçar les zones comercials: En aquest sentit s’ha actuat en dos àmbits: 

 

- Procurar espais per a l’aparcament de motos per tal d’alliberar les façanes comercials. 

- Millorar l’eix comercial com a zona de pas, estança i façana comercial mitjançant l’enderroc de les jardineres i el 

canvi de l’enllumenat. 

 

      eix comercial des de la plaça             
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c.   Descripció del projecte. 

 

Paviment-   S’opta per un paviment de peça de formigó pre-fabricat de 10cm, tipus llamborda, de gruix donant continuant a l’obra 

recientment executada al voltant del nou aparcament. En la seva major part es tria una peça clara per tal de reforçar la llum sota la 

cúpula verda dels arbres. El projecte està basat en gran mesura en les geometries aconseguides amb  els diferents colors i disposició 

de les peces. Per això s’usen tres tipus de peça de paviment diferent: 

 

- Llamborda de formigó de 30x20x10cm tipus Programa Petra de 

Breinco de color ‘white’ (blanc imitació granit). El puntejat tipus granit el fa 

molt sofert ja que emmascara la brutícia.  

- Llamborda de formigó de 30x20x10cm tipus Programa Petra de 

Breinco de color ‘basalt’, fabricat amb àrid de basalt. 

- Llamborda de formigó de 30x10x10cm tipus Programa Petra de 

Breinco de color blanc, fabricat amb àrid de marbre. 

 

Com a regla general, en la plaça la peça tipus (30x20 blanca) és agrupada 

de dos en dos, de manera que es modifica el mòdul (ara de 40cm) i 

l’escala del despiece, sent aquesta més adient a la singularitat de la plaça. 

Es dibuixen unes franges de color negre que reforcen els eixos i la 

geometria de l’arbrat i el jardí. Aquestes franges es dibuixen seguint el 

mòdul de 40cm fent 30+10 amb la peça de 30x20 negre girada més la peça 

de 30x10 blanca o més la gespa. 

 

 

 

Per al dimensionat dels paviments i de les seves bases s’ha considerat que és una zona de vianants amb pas esporàdic de vehicles 

per a manteniment. Considerant així una categoria V-5 de trànsit (classificació Incasol)  o T-42 segons la Instrucció de Carreteres - 

Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres. 

 

De forma singular dins al jardí es reserva una area d’uns 65m2 per a poder gaudir del jardí d’una forma propera però sense  trepitjar 

la gespa. Aquesta area es pavimenta amb tarima de fusta de ipé. Es tracte de tarima de 94x22mm i llarg variable amb fixació oculta, 

muntada sobre llata de fusta de pi coperitzada. 

 

Per a la vorera del carrer posterior es preveu un paviment amb panot de 20x20x4cm.  

 

Per últim es preveu formigó polit per a les noves reserves d’aparcament, de moto i de carrega i descarrega. 

 

 

 

Encintats-   En quan a les vorades s’ha optat, seguint el mateix criteri que en l’obra d’urbanització dels voltants de l’aparcament, per 

mantenir la vorada granítica pintada de groc del carrer principal (que limita una zona enjardinada) i substituir tota la resta de vorades, 

molt deteriorades, per vorades de formigó prefabricat de 22x30cm i rigola blanca de 20x20x8cm  En general per als encintats s’ha 

buscat la senzilles i austeritat de les peces prefabricades de formigó, distingint els següents tipus: 

Vorada de 22x30cm tipus T-5 de ICA, per a la vorades que donen a calçada.  

Vorada tipus 8x20cm tipus Jardí P3 de ICA, per els encintats d’escocells correguts i parterres enjardinats. 

 

Els guals es preveuen també amb peces de formigó prefabricat. 

 

Respecte a la major part dels escocells, el que es fa es generar-los amb les pròpies llambordes del paviment deixant uns quadrats de 

120x120 aproximat lliures de paviment. 

 

 

 

Mobiliari urbà-    El límit del jardí (coronament del muret) es recobreix  convertint-lo en un banc corregut de fusta de ipé de 56cm 

d’ampla, construït amb sis llistons de fusta de 70x33mm i un frontal de 70x190mm. El banc disposa de 6 respatllers de 250cm de 

fusta massissa distribuïts al llarg del perímetre. 

La fusta dona la qualitat i calidesa al lloc, creant junt amb el paviment un 

lloc de repòs i trobada de grans prestacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banc de fusta de característiques similars .  

 

Per altre banda s’ha previst un costat del jardí central com a punt de trobada de les escoles i per això se l’ha dotat de bancs de 

formigó prefabricat de gran solides i durabilitat. Es tracte de daus de 120x120x46cm de color negre tipus Basic Elements de Breinco 

acabat smooth color basalt, que generen un àmbit amb un ús diferenciat.  

 agrupació de bancs similars. 

 

En el passatge comercial conjuntament amb els armaris de comptadors i BIE es col·loquen quatre bancs també de 

formigó prefabricat. 

En el carrer principal es substitueixen els actuals bancs de llistons de fusta per bancs tipus Neobarcino de Benito seguint 

amb el mobiliari que ja s’ha col·locat en el tram de carrer recientment executat. 

Es substitueix les papereres existents per papereres trabucables tipus model Barcelona de 70l de planxa llisa i perforada 

de 1,5mm electrocincada ancorada a la base de formigó. 

En el muret que delimita el parterre aixecat del costat nord es desmuntarà el seu coronament i substituirà per peces 

prefabricades noves. 
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Jardineria- En quant a jardineria s’intervé relativament poc. Per a una banda el parterre en l’accés per el carrer  

Transversal 4 s’amplia i es sembra amb una barreja de gramínies similars a la gespa contigua.  

Per altre banda al voltant del jardí central  es creen una sèrie de parterres seguint la geometria del jardí on es fa créixer la 

gespa entremig del paviment , formant bandes de gespa de 10cm d’ampla. 

L’actuació més important que es realitza en quant a jardineria és en l’arbrat, s’ha  previst una sèrie d’actuacions en l’arbrat 

per tal que aquets pugui suportar bé els treballs en el paviment i la seva base. Aquests treballs, que consisteixen 

bàsicament en poda, tutoratge i tala controlada de arrels, es descriuen en l’annex dels treballs de arboricultura. 

Per últim es preveu traslladar vuit moreres i un margalló, les moreres es traslladen un metre per tal de deixar més espai a 

l’aparcament de cotxes i evitar els cops que ara reben. 

 

Xarxa de reg-   Es preveu dos tipus de reg: per als parterres grans de gespa, un sistema de degoteig amb tub de 

polietilè de 16mm amb degoters autocompensants cada 33cm, la distància entre tubs és de 35cm. S’ha dissenyat dos 

circuits controlats per dues electro-vàlvules. Per els parterres pavimentats i tenint en compte l’experiència en diferents 

obres hem preferit optar per difusors emergents amb boquilles giratòries. S’han dissenyat tres circuits per tal de limitar el 

cabdal necessari de l’escomesa. 

 

Enllumenat públic- L’enllumenat de la plaça ha estat recientment substituït per làmpades i lluminàries amb millor 

rendiment, mantenint però els bàculs antics. Vist això hem previst actuar el mínim en l’enllumenat i preveure pintar de nou 

els bàculs. Les actuacions que preveu el projecte es limiten a: 

- Línea de llum led de color RGB sota el banc-limit del jardí remarcant la geometria del jardí i reforçant amb llum càlida 

la plaça. 

- Substitució de l’enllumenat existent en el passatge comercial per petits focus. 

 

Clavegueram-  En línees generals es manté la xarxa de drenatge actual, constituïda en la seva major part per tub de 

300mm de diàmetre de formigó. Previ a la realització del projecte s’ha inspeccionat la xarxa de clavegueram. S’adjunta 

l’informe de la casa Hidrotec amb els resultats de la inspecció. L’informe descr iu una xarxa on es detecten bastants trams 

amb cert nivell (a vegades alt) de corrosió però relativament poques fissures o peces trencades. Per altre banda degut a 

l’obstrucció per sediments, runa o per la impossibilitat d’aixecar les reixes del embornals gran part de la xarxa 

estrictament de pluvials no va poder ser inspeccionada.  

Tenint en compte l’anterior s’ha previst les següents actuacions: 

- Neteja de tots els trams que no han pogut ser inspeccionats. 

- Reparació del desperfectes detectats recobrint el tub amb formigó. 

- Noves caixes d’embornal per aquells que es traslladen.  

- Es substitueixen totes les reixes d’embornal adaptant la caixa a la nova cota del paviment, en el cas que aquesta es 

modifiqui. 

- Es disposaran les noves reixes seguint el despiece i la geometria del nou paviment, el qual també comporta adaptar  

les caixes dels embornals. 

- Els pous coberts amb reixa de 60x60 es substituiran per pou amb tapa cega i caixa d’embornal amb reixa contigua. 

 

Xarxa d’aigua-  Aprofitant les obres d’urbanització la companyia subministradora i Mercabarna actualitzaran la xarxa 

d’aigua potable existent, substituint els tubs d’uralita i fosa per tubs de PEA. Sent l’empresa subministradora qui farà les 

conduccions i Mercabarna l’obra civil. El projecte preveu totes les rases per dur a terme aquestes tasques. 

d.   Quadre general de superfícies. 

 

Àmbit d’actuació-  8.365,54 m2 

Superfície pavimentada-  6.327,82 m2 

Superfície enjardinada-  2.037,72 m2 
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III MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 
 

Treballs previs - 
 
 Com a treballs previs destaca: 
-  la poda prèvia que caldrà fer en l’arbrat (treball descrit en la memòria de treballs d’arboricultura), en principi és un 

treball realitzat per al personal propi de Mercabarna. 
-  la protecció dels troncs dels arbres dins l’àmbit de l’obra, que es realitzarà mitjançant taulons de fusta lligats entre 

si i fins a una alçada de 2m. 
- Retirada de mobiliari urbà, que es portarà a un magatzem de Mercabarna.  
- Trasllat provisional de senyals de transit que quedin dins l’àmbit de l’obra. 
- Trasllat provisional de kiosk de flors, inclòs trasllat de l’escomesa d’aigua i llum. 
- Trasllat provisional de contenidor de roba usada. 

 
 

Enderrocs i moviment de terres- 
 

 Donat l’estat actual del terreny i els resultats de l’estudi geotècnic s’ha optat per repicar i demolir tot el paviment i la 

seva base. Generant així un gran volum de runa inert que es pot utilitzar per al seu reciclatge, per lo que caldrà portar-la a 

un gestor de residus adequat. Durant la demolició i càrrega caldrà en tot moment evitar la generació de pols, per el que es 

regarà i utilitzarà tots els mitjans a l’abast. 

El moviment de terres és menor i es circumscriu al rebaix de 7cm per a la caixa de paviment i a les rases per a 

instal·lacions necessàries. Aquesta excavació i la posterior compactació de l’esplanada es farà en una capa de terreny, 

descrita en l’estudi geotècnic descriu com a capa R-1, de naturalesa granular amb certa matriu de fins no plàstica semi 

compactada. Segons la norma PG-3 per a terrenys terraplenats, decrita a l’article 330.3.3, aquests materials es 

classifiquen com a sols tolerables. La caixa de paviment es compactarà amb corró vibratori fins a un 95 del P.M. Les 

terres sobrants es portaran a l’abocador. 

 

Ferms i paviments- 
 

 

Descripció i formats de paviments 

Es destaca dos tipus de paviment, llamborda de formigó i panot: 

Paviments de llambordes, s’utilitza tres formats i colors diferents: 

- Llamborda de formigó de 30x20x10cm tipus Programa Petra de Breinco de color ‘white’ (blanc imitació granit). El puntejat tipus 

granit el fa molt sofert ja que emmascara la brutícia.  

- Llamborda de formigó de 30x20x10cm tipus Programa Petra de Breinco de color ‘basalt’, fabricat amb àrid de basalt. 

- Llamborda de formigó de 30x10x10cm tipus Programa Petra de Breinco de color blanc, fabricat amb àrid de marbre. 

 

Paviments de panot: Peça de panot de 20x20x4cm col·locada sobre base de formigó. 

Encintats: Llamborda de formigó prefabricat de 22x30cm tipus T-5 de ICA i rigola de 20x20x8cm. 

 

 

Ferms 

Per a la determinació del ferm ens hem basat en les categories de trànsit i seccions estructurals de ferms definides per 

Incasol i  IC.2003 MOPU, Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres, i les determinacions del PG-3 per a terreny 

terraplenats descrits en l’article 330, així com les indicacions de l’estudi geotècnic realitzat per Centre Català de Geotecnia 

(informe núm. 14470).  

Cal tenir en compte que la norma PG-3 no és d’aplicació en el nostre cas ja que està previst per a realització de ponts i 

carreteres i per a la creació d’esplanades a partir de terraplenats, que no és el cas ja que l’esplanada és existent, per el que 

l’emprem com a guia normativa assimilable. 

 

Paràmetres de dimensionat 

 

L’esplanada existent es compactarà de manera que la capacitat portant de l’esplanada sigui assimilables a uns tipus E1 

segons .art.330 de PG3, o sigui superior a 60Mpa en un assaig de placa de carrega. 

 La  determinació d’aquest paràmetre es fa per mitjà de l’assaig de Carrega amb Placa. Sobre seccions de paviment, es 

defineixen tres categories d’esplanades en funció del seu Ev2 (MPa) mínim:  

 

E1 60= Ev2<120 Esplanada deformable  

E2 120= Ev2<300 Esplanada poc deformable  

E3 300= Ev2 Esplanada molt poc deformable  

 

Es millorarà l’esplanada amb 15cm de tot-ú, s’ha descartat una millora més substancial (com els 45cm de coronament 

descrits en el PG-3 art.330) per a no malmetre l’arbrat existent. Tot i que aquesta és una operació que per regle general no 

es fa en zones de vianants, veient les patologies producte d’assentaments diferencials i els resultats de l’informe geotècnic 

hem cregut convenient aquesta millora per reduir la deformabilitat de l’esplanada, així com una base de paviment més bona 

que el recomanat per Incasol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG-3 art. 330 Normativa per al terraplenat en carrteres 
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- S’exigirà a l’Empresa que efectua la compactació, que arribi a una densitat igual o superior al 95% de la densitat 
màxima que s’obtingui, amb aquest mateix material, en l’assaig Proctor Modificat. 

 
- Durant l’execució de la compactació, es portarà un control per comprovar i corregir el compliment del paràgraf anterior. 

 

 

Categoria del tràfic.  

 

La categoria de tràfic ve definida pel número de per al seu ús i el tràfic previst: 

 

 Per a un paviment a la Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres distingeix vuit nivells de 

tràfic en funció del nombre diari de vehicles pesats que usaran el paviment, en el nostre cas:  

 

-  Molt baixa densitat de tràfic (<25IMDp), tipus T-42 segons Norma 6.6 I.C de la Direcció General de Tràfic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Incasol classifica els vials segons l’ús que d’aquests es fa, es tracta de: 

- Categoria V-5, vials amb preferència per a vianants i transit rodat per a manteniment 

 

 

- Usos. L’ús fonamental al que es destina l’espai es principalment reservat a vianants, tret que puntualment pugui accedir 

algun vehicle de tipus mitjà per a manteniment. 

Seccions de paviments 

Per a la determinació de la secció de paviments, a banda de l’experiència prèvia, hem utilitzat les tabules de seccions 
estructurals de Incasol i Norma 6.6 I.C de la Direcció General de Tràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I taula d’Incasol 
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Tenint en compte l’esmenta’t abans respecte l’esplanada, i les actuals patologies en el paviment s’ha optat per una secció de 

paviment superior a la necessària per a una categoria de tràfic V-5 o T42. S’opta per una secció de paviment millor que la 

5RF1 (subbase granular de 15cm, base de 10cm de formigó en massa i panot de 4cm sobre sorra) descrita en taula de 

Incasol i equivalent a la secció 3LLF1 prevista per a categories V3.  

 

Paviment de llamborda previst per a la major part de l’àmbit és: 

- Subbase de tot-ú artificial, tipus ZA-25, de 15cm de gruix compactat al 98% PM. 

- Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix 

- Paviment de llamborda de formigó de 10cm de gruix col·locat amorterat amb morter de ciment CP M-450. 

 

Paviment de panot en la vorera posterior: 

- Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix 

- Paviment de panot hidràulic de 4 pastilles de 20x20x4cm, col·locat a truc de maceta mitjançant morter M-10. La part 

posterior de les rajoles s’impregnarà amb ciment i aigua per millorar-ne l’adherència. Passat 24 hores s’ompliran les 

juntes amb sorra i beurada 

 

Llamborda sobre ull perdiu en escocells i zones enjardinades:   

- Base granular tipus ull de perdiu amb àrid entre 3 i 6mm de diàmetre  

- Feltre geotèxtil d-130 g/m2 de poliester no teixit. 

- Paviment de llamborda de formigó de 10cm de gruix col·locada sobre base granular. 

 

Per a la correcte col·locació del paviment caldrà seguir les prescripcions de col·locació descrites en l’annex f- 

Prescripcions de col·locació de paviment del fabricant. Aquesta es farà amb morter de agarre de dosificació mínima 

380Kg/m3 i consistència tova (4-6cm en con de Abrams) amb un gruix màxim de 4cm.  

La base de les llambordes haurà de recolzar-se per complet sobre el llit de morter.  Les juntes es reompliran amb sorra fina, i 

morter de ciment específic per a rejuntat tipus VDW-805. 

No es podrà trepitjar en els següents quatre dies i s’evitarà el pas de maquinaria en les següents tres setmanes.  

 

Tarima de fusta: la tarima de fusta es col·loca en la zona enjardinada, i no se li exigeix cap tipus de resistència mecànica en 

quant a suport de vehicles. Es muntarà sobre una base de 15cm de formigó HM-20/P/20/I, en la que es deixarà una sèrie de 

passatubs a mode de drenatges per a poder evacuar l’aigua, es preveu llates de fusta de pi coperitzat de 40x40mm i 

60x40mm, segons detalls, i sobre les quals amb fixació oculta es munta la tarima de llistons de fusta de 96x22mm amb llarg 

variable. El perímetre de la tarima i els graons d’accés es realitzaran amb llistons de diferents mides segons detalls de 

projecte. 

Tota la fusta anirà acabada amb un tractament d’oli tipus oli Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat 

 

 

Formigó polit: En les zones d’aparcament es preveu formigó HM-20/P/10/I amb mida màxima de l’àrid 10mm endurit en la 

capa de rodadura amb pols de quars amb una rendiment aproximat de 3kg/dm3 i amb acabat polit. Es polirà amb un sistema 

tipus Durpolish de Durasi, o equivalent, un cop hagi fraguat el formigó.  

 

 

Junt de paviments 

Les peces de llamborda disposaran d’una junta de 3mm entre elles i cada 15m es deixarà un junt de 10mm. 

El panot disposarà de junts entre rajoles entre 1,5 1 3 mm que es reompliran amb arena 0/2 al cap de 24 hores. 

El formigó polit disposarà de junts de retracció cada 30m2, es realitzaran amb tall amb disc de 30mm de profunditat a les 

poques hores d’abocar quan el formigó no hagi acabat el seu fraguat. 

 

S’evitarà el pas per l’obra els dies posteriors a la col·locació del paviment (mínim tres setmanes als vehicles auxiliars d’obra). 

 

 

Clavegueram- 
 
En quant a la xarxa de drenatges i clavegueram les tasques a realitzar són: 
 
Neteja de tots els trams que no han pogut ser inspeccionats. 

Es preveu netejar tots els tubs de clavegueram que presentin dipòsits de sediments, àrids o materials tipus runa, tant 

els que s’han pogut detectar mitjançant la inspecció (veure informe de inspecció del 28 de maig de 2015) com aquells 

que es puguin trobar en les zones no han pogut ser inspeccionades. Aquesta neteja es farà amb mitjans hidrodinàmics 

i puntualment amb mitjans físics. Acabada les tasques es procedirà a la comprovació i una nova inspecció dels trams. 

La neteja i inspecció del tubs es realitzarà un cop estiguin acabades les tasques de demolició i finalitzada la base de 

formigó del paviment, netejant així també qualsevol residu que pugui haver generat l’obra, però de manera que si es 

detecta algun punt a reparar no calgui demolir el paviment  de llamborda. 

Cal tenir en compte que quan es vagin a realitzar les tasques de neteja caldrà limitar l’estacionament de cotxes que 

puguin impedir l’accés del camió cisterna que realitza les tasques. 

 

Reparació dels desperfectes detectats recobrint el tub amb formigó. 

En la inspecció realitzada es detecten tres zones amb trencament o fort deteriorament del tub. Es planteja la seva 

reparació mitjançant recobriment del tub amb capa de 15cm de formigó HM-20/P/20/I, per el que s’obrirà una rasa de 

60cm d’ampla amb cura de no trencar el tub, posteriorment s’embolcarà amb una capa de 15cm de formigó, per últim 

es tancarà i compactarà al rasa.   

Noves caixes d’embornal per aquells que es traslladen. 

Aquells embornals que es traslladin o que la seva actual disposició no funcioni amb el projecte es realitzaran nous. 

S’ha calculat les superfícies d’absorció seguint els criteris de Clabsa segons la pendent longitudinal del paviment i la 

superfície d’absorció de la reixa escollida. 

 

Seran embornals prefabricats de formigó de 870x470x700mm de 15cm de gruix, tipus P8 de Benito, clase C-250,  

impermeables i amb unions estanques. Disposaran de bastiment i reixa de fosa dúctil Mod. Barcelona de Fabregas, o 

equivalent, de 800x300, classe 250, i 9,9dm3 de superfície d’absorció, amb reixa abatible registrable per a 

manteniment. 

Les connexions a la xarxa existent es faran mitjançant clavegueró de tub de PEAD de doble paret corrugat DN315mm 

amb rigidesa de circumferència mínim 8KN/m2  

Es substitueixen totes les reixes d’embornal adaptant la caixa a la nova cota del paviment . 
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Es renovaran totes les reixes d’embornal utilitzant bastiment i reixa de fosa dúctil Mod. Barcelona de Fabregas, o 

equivalent, de 800x300, classe 250, i 9,9dm3 de superfície d’absorció, amb reixa abatible registrable per a 

manteniment.  

S’ha calculat les superfícies d’absorció seguint els criteris de Clabsa segons la pendent longitudinal del paviment i la 

superfície d’absorció de la reixa escollida. 

Les noves reixes es disposen seguint el despiece i la geometria del nou paviment, el qual també comporta adaptar  les 

caixes dels embornals existents a les noves mides i nova cota de paviment. En la documentació gràfica es marca la 

diferència entre la cota actual i la nova cota de cadascuna de les reixes, comprovant que la major part no varien la seva 

cota i en les que més varien cal recréixer 10cm la caixa de l’embornal. 

Els pous coberts amb reixa de 60x60 es substituiran per pou amb tapa cega i caixa d’embornal amb reixa 

contigua. 

Hi ha una sèrie de pous que estan tapats amb reixes de 70x70cm, en aquests casos es substitueix la reixa per una 

tapa de fosa ductil classe C-250 per a poder seguir accedint al pou i es construeix un embornal nou contigu amb caixa, 

bastiment i reixa nous. 

Mobiliari urbà 
 
En el mobiliari urbà destaca: 
 

Banc de fusta corregut: 

El coronament del muret que fa de límit del jardí central es recobreix  convertint-lo en un banc corregut de fusta de ipé de 56cm 

d’ampla. 

Per això primer es procedirà a reparar, desmuntant si es necessari, les peces malmeses de formigó prefabricat que ara coronen 

el muret. En els casos en que la pèrdua de material ha deixat al descobert l’armat de les peces de formigó es procedirà a raspallarà 

i sanejar l’armat per a després poder passivitzar les armadures. Les reparacions, reposició de material perdut, es faran amb morter 

tècnic classe R4 tipus SikaTop-122 de la casa Sika. 

Un cop reparat el suport de formigó prefabricat, es sobreposa el banc amb cinc llistons de fusta de ipé de 70x33mm, un llistó de 

70x70mm, fresat 10mm segons detall, i un frontal de 70x190mm de llarg lliure i cantells roms, que es muntaran sobre rastrells de 

40x40mm segons detall. 

El banc disposa de 6 respatllers de 250cm de fusta massissa de ipé amb forma trapezoïdal formats a partir d’un llistó de 90x190mm 

distribuïts al llarg del perímetre. Aquests respatllers es subjecten amb perfils d’acer L40, tractats amb imprimació antioxidant i 

acabat Esmalte Directo de Hammerite, dos mans de color negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalls del banc corregut 

A més a més del banc corregut, en la zona de la tarima es formen tres bancs de fusta que consisteixen bàsicament en recobrir un 
banc ja format amb bloc de formigó o un bastiment fet amb llates de 40x60mm de pi coperitzat. El recobriment es fa amb el mateix 
parquet de la tarima, llisto de 96x22mm amb fixació oculta. 

 

Tota la fusta anirà acabada amb un tractament d’oli tipus oli Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat 
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L’enjardinament  
 

En quant al treballs de jardineria destaca tots els treballs per tal de minimitzar els danys que l’obra pugui causar en l’arbrat existent, 

aquests estan descrits en la memòria específica de treballs d’arboricultura. 

Per altre banda les tasques a realitzar són: 

 

- Trasplantament d’arbrat:  Es trasplanten vuit moreres i un margalló dins l’àmbit de l’obra.  

El període més favorable  per el trasllat de les moreres és el hivern (desembre- març), per tant aquesta és la primera tasca 

que caldrà fer a l’obra.  Les moreres es traslladen un metre. Per al trasllat de les moreres primer caldrà comprovar que no 

tinguin cap tipus de ferida o podridura en el tronc, ja que això pot invalidar l’operació, es posteriorment es poden (poda 

brocada). Si els treballs es produeixen a la vora d’un tub de serveis caldrà protegir-lo o precintar-lo. Els arbres s’extrauran a 

partir del pa de terra, el pa de terra que caldrà fer ve determinat per el perímetre del tronc mesurat a a 1,20m d’alçada: 

 

Perímetre tronc (cm)  diàmetre de pa  de terra (m)   Alçaria pa de terra (m) 

 40 cm    1,00 m     0,60 m  

 50 cm    1,25 m     0,75 m  

 60 cm    1,50 m     0,90 m 

 

Caldrà realitzar correctament els talls d’arrels i tenir cura amb la regulació de l’equilibri hídric i la protecció de 

l’escorça de l’arbre. Totes les operacions es faran segons les determinacions de la NTJ-08E: 1994. 

 

Amb els mateixos criteris es trasplantarà el margalló a un dels parterres existents 

 

- Sembrat de gespa:  Es preveu un sembrat de gespa, tant en l’ampliació del parterre nord com en la zona pavimentada. 

Es busca una barreja de llavors de  gramínies i lleguminoses de tipus C4, apta per a clima calorós, resistent a la petjada i 

tolerant a la sequera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es plantarà en terra franca arenosa o arenosa de les següents característiques: 

 percentatge d’argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complert) inferior al 30%.  

 percentatge de partícules compreses entre 0,25 i 1mm ha de ser superior al 60%.  

 Matèria orgànica entre el 3 i el 15% sobre la matèria seca. 

 Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada) 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 

Es preveu un rendiment de 45 g/m2. 

 

La gespa es sembrarà al final de l’obra, preferentment al juny, ja que sent un barreja tipus C4 l’època preferent de sembra és juny, 

juliol i agost. 

 

Es sembrarà de forma manual, les llavors es distribuiran uniformement, un cop realitzada la sembra es cobrirà amb material de 

cobertura amb un gruix màxim  de dues vegades el diàmetre de la llavor i inferior a 1cm. A continuació es piconarà o passarà el corro 

d’aigua, o similar, lleugerament per tal d’assegurar el contacte de la llavor amb el terreny, al final de l’operació es regarà de manera 

sua evitant escorrenties. Fins a la germinació els regs han de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sol constantment humit. 

La primera sega s’efectuarà amb una alçada de gespa entre 8-10cm. i no superarà 1/3 de la fulla, cal anar baixant progressivament 

fins a l’alçaria òptima, segons la NTJ 08G. 

 

 

 

Xarxa  d’aigua potable 

 

Aprofitant les obres d’urbanització la companyia subministradora i Mercabarna actualitzaran la xarxa d’aigua potable 

existent, substituint els tubs d’uralita i fosa per tubs de PEA. Sent l’empresa subministradora qui farà les conduccions i 

Mercabarna l’obra civil.  

En la documentació gràfica del projecte es defineixen totes les rases a executar, totes són de 40cm d’ampla i tenen una 

profunditat entre 65 i 55cm., depenent del diàmetre. 

En la base del tub es farà un llit de sorra de 10cm de gruix que es compactarà al 95% del P.M. , sobre aquest llit la 

companyia muntarà la nova instal·lació d’aigua. Posteriorment es procedirà al reblert en tongades de 15cm de la rasa, el 

tub es senyalitzarà amb una banda continua de plàstic de color segons Companyia. Cada tongada es compactarà per tal 

d’assolir una compactació final del 95%P.M.  
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Enllumenat i xarxa d’electricitat   

 

En quan a Enllumenat públic es preveu: 

 

- Linea de llum led de color RGB sota el banc-limit del jardí remarcant la geometria del jardí i reforçant amb llum 

càlida la plaça. 

 

El document complementari corresponent a l’estudi lumínic descriu cadascun dels elements que formen part de la 

lluminària mitjançant la seva fitxa tècnica. 

Es tracte de 130ml de lluminària lineal tipus LEDSTRIP TUBE RGB  de Iguzzini, o equivalent, de 5W/m a 12V amb un 

rendiment de 90lm/m., de silicona amb una IP65. (veure prestacions en document de l’estudi lumínic) 

La tira de LED es muntarà amb funda externa dins de perfil en rotllos de 5m de longitud de 40W LED RGB (26 unitats), 6 

trams en els costats curts i 7 trams en els costats llargs del jardí. S’ha previst un alimentador  de 20W i 12V per cada dos 

trams, l’alimentació de cada grup de dos trams es farà en paral·lel segons l’esquema de la documentació gràfica. 

Cal tenir en compte que les connexions es faran en caixa estanca, i que la línea Ledstrip és estanca en si mateixa però 

que quan es talla perd la protecció i la nova connexió cal fer-la estanca. 

La lluminària es munta en un perfil lineal rígid d’alumini de 20x30mm amb difusor translúcid que en mòduls de 2m de 

llarg es munta superficialment sota el banc, tipus Perfil Minimal Underscore18 de Iguzzini  

Per al control de color RGB es disposarà de seqüenciadors amb radiocontrol tipus PWM de Iguzzini, o equivalent, amb 

un ‘master’ i 25 ‘slave’ 

La línea elèctrica d’on s’alimenta la llum es portarà soterrada 40cm dins de tub corrugat de doble paret de 63mm, de 

resistència al impacte de 6J, resistència a compressió de 250 N, es connectarà a un quadre en un armari existent dins 

l’edifici, en la planta soterrani, amb interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A, tipus PIA corba MA,  

. 

- Substitució de l’enllumenat existent en el passatge comercial per petits focus. 

En el passatge comercial es substitueix el florescents estancs per focus tipus projector TOP-404/A40 de Carandini, o 

equivalent,  

Xarxa de reg   

  

Per als parterres de gespa: 

 Es planteja un sistema de reg per degoteig,  amb tub de polietilè de 16mm amb degoters autocompensants cada 

33cm. amb un flux gotejador de 2,3l/h per degoter. 

S’ha dissenyat amb una freqüència d’aplicació entre 20-25mm/h, i un temps per aplicar 6mm de aigua de 15-18 minuts. 

 Els tubs aniran enterrats entre 10 i 15cm. Es preveu una distància lateral de línees de Techline de 35cm. L’esquema 

funciona amb dos circuits alimentats per tub PN 40mm, cada circuit s’alimenta per un tub col·lector PN 32mm i un tub 

secundari PN32 en l’altre extrem de les files Techline permet un sistema de fluxe continuo en xarxa. En un extrem de la 

xarxa una vàlvula de neteja en una arqueta connectada al clavegueram permet la neteja de la xarxa. En mig de la xarxa 

es disposarà d’una vàlvula antisifó d’aire/vuit.  

Es disposarà d’un programador amb sensor de pluja tipus Rain Bird ESP-LX Modular de 8 estacions ampliable fins a 32, 

o equivalent, controlarà el sistema. Els dos circuits estan controlats per una sola electro-vàlvula tipus 100PGA de RainBird 

amb filtre de disc i PRV i by-pass manual amb vàlvula de 1 1/4’’.  

S’adjunta com annex de la memòria el càlculs amb que s’ha dimensionat el reg  

 

Per els parterres pavimentats: 

Per facilitar el manteniment i tenint en compte l’experiència en diferents obres hem preferit optar per difusors emergents 

amb boquilles giratòries. S’han dissenyat tres circuits per tal de limitar el cabdal necessari de l’escomesa. 

Un programador amb sensor de pluja Rain Bird ESP-LX Modular de 8 estacions ampliable fins a 32, o equivalent, 

controlarà les tres electrovàlvules 100PGA de RainBird, amb filtre de disc i PRV i by-pass manual amb vàlvula de 1’’, que 

reixeixen cascun dels 3 circuits. Cada vàlvula serveix a tres xarxes d’entre 6 i 10  difussors cadascuna. Els difusors seran 

emergents tipus RainBird 1804-SAM de 10,2cm d’alçada, amb regulador de pressió PRS amb boquilla rotatòria RN-17-24 

de 90 o 180º. 

 Es preveuen:  

46 difusors de 3,1m de longitud d’abast i 0,09m3/h de caudal (boquilla 90º) 

4 difusors de 3,1m de longitud d’abast i 0,18m3/h de caudal (boquilla 180º) 

3 difusors de 3,7m de longitud d’abast i 0,15m3/h de caudal (boquilla 90º) 

3 difusors de 3,7m de longitud d’abast i 0,30m3/h de caudal (boquilla de 180º) 

 

S’adjunta com annex de la memòria el càlculs amb que s’ha dimensionat el reg  
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IV MEMÒRIA DELS TREBALLS D’ARBORICULTURA 

 

L’arranjament previst de la plaça contempla la possibilitat de preservar el major nombre d’arbres presents en el moment 

de la intervenció. 

L’arbrat està constituït per alineacions regulars de tipuanes (Tipuana tipu), d’aproximadament 50 anys de vida que es van 

formar desprès de les primeres esporgues de formació en una estructura de vas, típic en moltes alineacions d’arbrat urbà. 

 

 

No obstant això, es contempla la tala d’una alineació d’arbres així com algun exemplar aïllat que es troben molt propers a 

les façanes, colpejant-les amb les branques en situació de vents. 

         

L’estat general que presenten es bo, a banda de presentar algunes branquetes seques i en trecreuades degut a que no han 
sigut esporgats en anteriors campanyes de poda. El vigor és normal i no s’aprecien visualment signes de podridures en el 
conjunt d’arbres. Aquests, han anat compartimentant de manera adequada els talls de poda que han sigut p racticats al llarg 
dels anys. 

El volum fotosintèticament actiu ( grandària de la copa eficient en fotosíntesi ) és normal per l’espècie d’arbre i resta de les 
condicions ambientals i de manteniment.  

No s’aprecien en el moment de l’avaluació atacs significatius de plagues. 

L’esperança de vida tenint en compte l’espècie i les circumstàncies de la seva ubicació és llarga. 

La valoració per Norma Granada donaria un valor elevat dels arbres tenint en compte totes aquestes circumstàncies. El valor 
de mercat en aquests casos no existeixen, donada la incapacitat de trobar a la venda exemplars de tal mida i 
característiques. La valoració per Norma Granada que atorga un valor a un arbre insubstituïble tenint en compte bona part 
dels trets esmenats donaria una valoració de cada arbre per sobre dels 6.500 euros ja que té en compte també els costos de 
manteniment que s’han hagut d’aplicar al llarg dels anys per a obtenir arbres grans i viables a partir dels joves arbres plan tats 
al seu dia.  

Així doncs, l’opció de respectar el major nombre d’arbres en la intervenció d’arranjament de la plaça, tenint en compte que el 
gruix de les tasques es centra en una pavimentació i substitució de col·lectors és viable i aconsellable. No obstant, cal ten ir 
en compte tota una sèrie de condicions que haurien de complir-se per a augmentar al màxim el nombre d’arbres que poden 
ser viables amb seguretat pels usuaris, donat l’ús que té la plaça i la probabilitat d’èxit en superar els traumatismes que 
s’esdevindran.  

 

Esporgues de reducció de capçada 

En les tasques de demolició dels paviments existents, en la formació de la caixa de paviments i en l’excavació de rases 
puntuals que caldrà fer, es produiran nombrosos talls d’arrels, algunes d’elles principals. Aproximadament el 80% de les 
arrels útils d’un arbre es troba en els primers 80 cm. de terra. Així doncs, el tall d’arrels serà important. Cal compensar la 
pèrdua d’arrels amb pèrdua controlada de branca mitjançant la poda, per tal de reequilibrar la proporció d’arrels i fulles 
presents a l’arbre i que el metabolisme de l’arbre no col·lapsi al no poder fer front a la saba que necessita la copa. 

Un altre fet fonamental és el de garantir la seguretat tant dels treballadors que duran a terme els treballs com dels futurs 
usuaris de l’espai públic. Reduint la capçada de l’arbre es disminueix l’efecte “vela”, l’esforç que el vent provoca en les 
branques, i així es pot reduir al mínim la probabilitat de caiguda de l’arbre. 

La poda es te que dur a terme per personal professional, amb eines esmolades i en condicions, complint totes les normes de 
seguretat que regulen aquestes feines de treball en alçada. S’aconsella dur a terme la poda mitjançant cistella elevadora 
millor que amb tècniques de trepa. La caiguda de branca té que ser controlada per tal de no afectar bens ni persones.  

La poda consistirà en suprimir un terç de la llargada total de l’arbre, deixant intacta l’estructura primària i secundària i deixant 
un nombre suficient de  tirassaves per tal de reduir la propensió que té aquesta espècie a fer “xupons”.  
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Exemple de reducció de capçada amb poda de terciat en exemplars de tipuanes de les mateixes 

 característiques. 
 

La millor temporada per executar la poda seria entre els mesos de març i abril en que la tipuana entra en parada vegetativa. 
El pitjor moment seria al Juny- Juliol en que la tipuana té la nova brotada desenvolupada i es troba en plena floració. Tot el 
que sigui allunyar-se de Juny i apropar-se a març serà millor garantia per la salut posterior dels arbres. 

Aquests treballs de poda per a la reducció de capçada els executarà Mercabarna abans del començament de les obres. 

 

TALL D’ARRELS 

En el transcurs de les obres de demolició i retirada del paviment existent i sobre tot de la formació de caixa de paviments, així 
com en l’execució d’alguna rasa, cal que hi hagi suport manual d’un professional de jardineria amb moto-serra, xerrac i tisora 
d’arrels per tal de practicar uns talls nets en cada una de les arrels que es vegi afectada. No deixar les arrels afectades sense 
talls nets. No procedir a arrencar les arrels amb la pala de la excavadora. Evitar en la mida del possible les esgarrades i 
ferides sobre arrels que restaran vives. 

S’ha detectat algun cas d’espiralització en les arrels principals presents a l’escossell de l’arbre. En aquest cas, caldrà 
avaluació en el transcurs de les obres per tal de decidir sobre la supervivència de l’arbre. 

 
 

Protecció dels arbres 
Cal que els troncs dels arbres siguin protegits dels cops que de segur rebran amb el trànsit de la maquinària d’obra. Caldrà 
que els troncs siguin embolcallats amb taulons de fusta de suficient secció (taulons d’obra per ex.) fins a tres metres d’alçada. 

Caldrà protegir la superfície del terreny per tal d’evitar compactacions excessives que provocarien l’asfixia de l’arbre en la 
superfície ocupada com  a mínim per la projecció de copa de l’arbre. Existeixen diferents mètodes, consistents en l’adició 
d’una capa de graves en un gruix de 10 cm. mínim o la col·locació de planxes quan sigui de preveure la circulació de 
maquinària pesant.  

Es important emprar maquinaria amb eruga en comptes de rodes. Prohibir la circulació de cap vehicle quan el terreny es trobi 
mullat per les pluges. Buscar un lloc on acopiar els materials (lloc preferent de circulació de vehicles) que  no comporti el 
trànsit recurrent sota les capçades dels arbres. 

En resum, la compactació del terreny serà un dels principals riscos a evitar per tal d’assegurar la supervivència de l’arbre. 

També esmentar que cal evitar la neteja dels estris i màquines tacades amb portland en els àmbits de desenvolupament 
radicular. El ciment portland i altres components químics “cremen” les arrels dels arbres.  

 

 

Entutoratge 
Per tal de garantir la seguretat de l’espai, cal entutorar els arbres amb suports de suficient resistència per tal de garantir 
l’estabilitat durant el primer any desprès de la intervenció que es duu a terme. La grandària dels escossells permet la 
instal·lació de 4 contraforts que des de cada cantonada de l’escossell suporti el tronc central a 1,50m. d’alçada. Caldrà 
col·locar protecció en el tronc per tal que cada suport no faci ferida i solidaritzar-los amb cintes.  
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Tasques posteriors de manteniment 

En el transcurs dels anys posteriors s’ha de tenir en compte: 

 -Tractament fitosanitari sobre la brotada que es produirà durant al hivern amb adobat foliar tipus “Optimus” per tal 

d’enfortir la brotada i garantir el creixement.  

-Control cada 6 mesos de la posició dels tutors, re-apretar cintes de subjecció. Control de possibles ferides, 

assegurar l’estabilitat dels tutors. 

-Poda en el segon any de reestructuració per tal d’anar seleccionant les brotades que han fet les tipuanes per tal de 

que es vagin estructurant de nou ja que tendiran a fer múltiples brotades en forma d’escombra.
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V COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

 

 

a.   Compliment de la Ordre VIV/561/2010 respecte accessibilitat . 

 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat compleixen les exigències d’accessibilitat determinades en: 

- Ordre VIV/561/2010   Accessibilitat als espais públics urbanitzats 

- RD. 505/2007  

- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 

usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones 

amb discapacitat. 

 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències Ordre VIV/561/2010   als quals es 

dóna resposta des del disseny del projecte d’urbanització. 

 

Condicions d’accessibilitat: 

Qualsevol via pública haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar amb les 

següents condicions: 

 - No tindrà ressalts ni graons aïllats.     COMPLEIX 

 - Altura lliure de pas 2,20 m.       COMPLEIX 

- Paviments durs, estables, antilliscants, sense peces soltes 

 i amb franges de paviment tàctil indicador de    COMPLEIX 

 

Via pública adaptada 

 

- Itinerari de vianants accessible * segons el capítol III.     COMPLEIX 

 

Situació: 

 - sempre de manera adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el 

límit edificat a nivell del terra.                SÍ   

 - es garanteix la continuïtat dels itineraris de vianants en l’encreuament amb l’itinerari de vehicles, 

passos soterranis i elevats.          SÍ 

- Plataforma única d’ús mixt: quan l’amplada o la morfologia de la via impedeixin la separació de vehicles i 

vianants a diferents nivells.                             (NO APLICABLE) 

 

Amplada:  

≥ 1,80 m S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,50m en zones urbanes consolidades. .     COMPLEIX 

Alçada: ≥ 2,20 m, lliure de pas en tot el seu recorregut                 COMPLEIX

  

Desnivells: 

 Seran salvats per rampes o ascensors accessibles segons els articles 14, 16 respectivament.  

- Les escales que serveixin d’alternativa a una rampa han de ser accessibles.  

- Les escales mecàniques i tapissos rodants no formen part de l’itinerari accessible, però el complementen.  

         COMPLEIX 

- Canvis de direcció: permet inscriure un cercle de ∅1,50 m.                              COMPLEIX 

 

 - Espai de gir: Es garantirà el gir, creuament i canvi de direcció de les persones independentment de les 

seves característiques o manera de desplaçament.                     COMPLEIX  

- Paviment: 

 - Dur, estable, antilliscant en sec i mullat. No conté peces ni elements ni peces solts. Amb 

continuïtat i sense ressalts.  

- Franges de paviment tàctil d’indicació i advertiment segons art. 45. 

 - En plataforma única d’ús mixt: quedarà perfectament diferenciada la zona preferent de vianants.

                       COMPLEIX 

- Pendent: ≤ 6% (longitudinal) ≤ 2% (transversal)                       COMPLEIX 

 

- Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si n’hi ha d’alternatius, no accessibles. Si no hi ha 

façana: Franja de 0,40 m de paviment tàctil que serveixi d’enllaç entre dues façanes.         COMPLEIX 

 - Informació: Necessària per orientar-se de manera eficaç en tot el recorregut i poder localitzar els diferents 

espais i punts d’interès. Mitjançant senyals, paviments, rètols i plafons, mapes plànols i maquetes. (art. 40, 

41, 42, 43, 44 i 45)                      COMPLEIX 

 

- Elements d’urbanització accessibles * segons el capítol V.    COMPLEIX 

 

- Rampes                                                                         No intervé 

- Ascensor                       No intervé 

- Escales              No intervé 

- Guals vianants                    COMPLEIX 

Amplada ≥ 1,80 m 

Trobada gual/calçada: Enrasada. 

Cantells Es garantirà la inexistència de cantells vius. 

 

Pendents: 
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 longitudinal: ≤ 10% trams ≤ 2,0m de llargada; ≤ 8% trams ≤ 2,5m de llargada. Guals amb tres 

pendents i en guals per enrasar la vorera. 

  Pendents transversal: ≤ 2%  

-  Protecció lateral: - En guals d’un pla inclinat: es col·locaran elements puntuals en cada lateral del  pla 

inclinat. 

- Senyalització:  

- Vorera: Paviment tàctil indicador direccional de 0,80 m d’amplada entre la façana (o element que 

materialitzi el límit edificat) i l’inici del gual. Transversal al trànsit de vianants de la vorera. Alineada amb 

la corresponent franja indicadora del costat oposat de la calçada.  

- Gual: Paviment tàctil indicador de botons de 0,60m al llarg de la trobada del gual amb la calçada. 

 

- Pas de vianants                    No Intervé 

 

-  Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles  

(guals, passos de vianants, illetes, semàfors) * segons el capítol VI.  COMPLEIX 

 

-  Urbanització de fronts de parcel·la * segons el capítol VII.   COMPLEIX 

-  Mobiliari urbà accessible * segons el capítol VIII.    COMPLEIX 

 

Ubicació  

-  Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les 

persones.  

-  No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 

 - Preferentment alineats junt a la banda exterior de la vorera, i a una distancia ≥ 0,40 m de la 

voravia. 

Elements sortints o volats:  

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva detecció a una altura mínima de 0,15 m del terra. - 

No tindran arestes vives. - Si estan adossats a la façana: alçada lliure ≥ 2,20m. 

- Senyalització: - Qualsevol element transparent, segons criteris de l’article 41. 

 

-  Elements vinculats al transport       

(places d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici...)   no s’intervé 

-  Senyalització i comunicació sensorial     no s’intervé 

Àrees d’estança: 

 Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es desenvolupen una o diverses activitats (esbarjo, 

jocs, activitats comercials, passeig, esport, etc.), en les que les persones resten durant cert temps, havent 

d’assegurar la seva utilització no discriminatòria per part de les mateixes.  

Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar amb les següents condicions:  

- No tindrà ressalts ni graons aïllats.  

- Altura lliure de pas 2,20 m.  

- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de direcció 

i advertiment. 

COMPLEIX 

Condicions generals:  

Accés: des d’un itinerari de vianants accessible  

Itinerari de vianants accessible: connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o 

eventuals.  

COMPLEIX 

General:  

- no presenta ressalts no graons aïllats en cap punt.  

- alçada de pas ≥ 2,20 m.  

- paviment dur, estable, antilliscant, sense elements “solts”, paviment tàctil de direcció i advertiment (art. 45) 

art.4 - Elements d’urbanització accessible cap. V  

- Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) cap. VI  

- Mobiliari urbà accessible cap. VIII  

- Elements vinculats al transport (places d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, entrades i sortides 

de vehicles) cap. IX 

 - Senyalització i comunicació sensorial (senyals, rètols, plafons, mapes, etc.) cap. XI 

 

COMPLEIX 

Accés des d’un itinerari de vianants accessible: 

 - assegura l’amplada i alçada de pas (1,80 m x 2,20 m) 

 - no presenta ressalts no graons. art.6  

Disposa d’itinerari de vianants accessible: 

 - connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals. art.6 Instal·lacions, activitats 

i serveis disponibles, fixes o eventuals: - garantiran el seu ús de manera autònoma i segura. art.6 Zones amb 

presència d’espectador:  

- Reserva de places d’espectadors amb mobilitat reduïda: * 1 cada 40 places o fracció. Senyalitzades * 

dimensions: 1,50 m x 1,00 m (longitud x amplada) * al costat de l’itinerari de vianants accessible 

 - S’habilitarà un bucle d’inducció o altre sistema alternatiu per a les persones amb discapacitat auditiva. art.6 

Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha: 

 - 1 cada 10 places o fracció a 

Altres: - Incorporació de dispositius i tecnologies que facilitin la seva interacció i utilització (millora de 

l’accessibilitat).  

COMPLEIX 

 

 

Parcs i jardins-      no s’intervé 

Sectors de jocs-       no s’intervé 
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b.   Compliment del Decret 135/1995 respecte accessibilitat . 

 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat compleixen les exigències d’accessibilitat determinades en: 

- Ordre VIV/561/2010   Accessibilitat als espais públics urbanitzats 

- RD. 505/2007  

- D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 per tal de garantir l’ús de l’espai públic en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 

usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones 

amb discapacitat. 

 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències D.135/1995 als quals es dóna resposta 

des del disseny del projecte d’urbanització 

 

 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats 

 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 

 Mixt de vianants i vehicles adaptat 

 Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució 

 No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució alternativa. 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

X Paviments en espai públic 

X Guals 

 Passos de vianants 

 Escales 

 Rampes 

 Ascensors 

 Aparcaments 

 Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

X Condicions Generals 

X Elements Urbans diversos 

X Per elements 

 Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
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   ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2 

Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X 

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El pendent longitudinal no supera el 8%. X X 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 
transversal no superior al 2%. 

X X 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT – NO N’HI HA 

 1 2 

Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m.   

Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de l'itinerari.   

No inclou cap escala ni graó aïllat.   

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 
transversal no superior al 2%. 

  

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 

 1 2 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  parcs i jardins, 
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 

X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. X X 

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb 
dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat 
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

GUALS ADAPTATS 

 1 2 

Amplada lliure mínima d'1,20 m. X X 

Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. X X 

Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. X X 

Paviment del gual amb textura diferenciada. X X 

Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. X X 

Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2 

Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. X X 

Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas de 
vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada. 

X X 

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas de vianants i 
paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

ESCALES ADAPTADES 

 1 2 

Amplada útil de pas superior a 1,20 m. X X 

Graons: estesa mínima de 30 cm i alçada máxima de 16 cm. En escales en projecció corba en planta o no 
recta, estesa superior a 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

X X 

Nombre de graons seguits sense replà intermedi inferior a 12. X X 

Llargada mínima d'1,20 m en la direcció de circulació en replans intermedis. X X 

Material superficial de l'estesa no lliscant i sense discontinuïtat en la unió amb l'alçària. X X 

Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. X X 

Alçada dels passamans en replans de l'escala d'entre 0,90 m a 0,95 m i en el tram de graons d'entre 0,80 m a 
0.85 m. Tenen un disseny anatòmic amb secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 
cm de diàmetre, a com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans perllongen 0,30 m com a 
mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà coincideix 
amb l'inici del tram d'escala. 

X X 

Inici i final d'escala senyalitzat amb paviment diferenciat de la resta i amb un nivell d'il.luminació durant la nit 
de 10 lux com a mínim. 

X X 

Espais existents sota escales protegits per evitar accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

CONDICIONS GENERALS 

 1 2 

Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 

Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un element 
fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual 
o superior a 2,10 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

 1 2 

Elements de 
senyalització 

Semàfors Sonoritzat i deixant pas lliure de 90 cm. X X 

Caixes de regulació semafòrica Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

Senyals de trànsit Alçada mínima de 2,10 m. X X 

Senyals de propaganda o 
informació 

Alçada mínima de 2,10 m. o projectat fins al terra X X 

 

Elements 
d’enllumenat 

Bàculs Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

Caixa d’enllumenat Deixar pas lliure de 90 cm. X X 
 

Elements de 
protecció 

Baranes Alçada de 90 / 95 cms amb protecció interior. X X 

Fitons Separats un mínim de 90 cm. / Alçada >= 80 cm. X X 
 

Serveis públics 

Cabina de telèfon De 0,80 x 1,20 m i alçada de l'aparell màxim 1,40 m. X X 

Bústia de correus Alçada màxima 1,40 m i deixar 90 cm de pas X X 

Rellotge zona blava Detectable des del terra X X 

Lavabo públic 

Porta de 0,80 m ressalt de 2 cm, inscriure diàmetre de 
150. 

X X 

Deixar pas de 90 cm i vidres senyalitzats X X 

Marquesines Gir de 1,50 m de diàmetre X X 

Pal de parada bus Sense elements volats o a més de 2,10 m X X 
 

Comercial 
Venda de diaris, flors i altres 
quioscs 

Vidres senyalitzats, disposar de 1,50 cm de diàmetre al 
davant 

X X 

 

Mobiliari 

Bancs Amb respatller X X 

Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm X X 

Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm X X 

Fonts Sense ressalts al terra i brollador horitzontal X X 

Jocs infantils Algun element adaptat X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 

 1 2 

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i 
continuats il.luminats tota la nit. 

X X 

Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les personas amb disminució visual puguin 
detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

X X 

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X 

Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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C. Normativa tècnica  d’obligat compliment 

 

General    

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 

 

 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II 

(BOE 17/12/2004) 

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

les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

Vial i t a t     

 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 

carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 

(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  

marcado, control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

   

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

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

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

genèric  d ’ insta l · lac ions urbanes   

 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el 

punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

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

(BOP 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

xarxes de  p rove ïment  d ’a igua potable  

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 

Hidrants  d ’ incendi  
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 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

xarxes de  sanejament  

 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes. 

(BOE 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

 

Àmbit  munic ipa l  o  supramunic ipal :  

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 

 

xarxes de  d is t r ibuc ió  de gas cana l i tzat  

 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias”: 

(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

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

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” 

derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

xarxes de  d is t r ibuc ió  d ’energ ia  e lèct r ica  

 

GENERAL  

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de instalaciones de 

energia eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

ALTA TENSIÓ  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

BAIXA TENSIÓ  

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

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

CENTRES DE TRANSFORM ACIÓ  

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación”  

(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

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

(BOE 26/06/1984) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC  

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

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

(DOGC 12/06/2001) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

 

xarxes de  te lecomunicac ions  

 

 Especificacions tècniques de les Companyies 
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VI  ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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a.   Compliment del Decret regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció . 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                      

Enderroc, 

Rehabilitació, 

Ampliació 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

tipus 

quantitats 

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc 

codificació 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis 

            

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI     

                      

Obra: Urbanització de la Plaça del Centre Directiu de Mercabarna 

Situació: Illa dels carrers Major, Transversal 12, Longitudinal 6 i Transversal 4 

Municipi : Barcelona Comarca : Barcelonés 

 
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS   

           
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 

  Codificació residus LER   Pes         Volum   

  

Ordre 

MAM/304/2002 

        

  

grava i sorra compacta 

   
2774,40 

    

1387,20   

grava i sorra solta 

   

0,00 

    

0,00   

argiles 

   
0,00 

    

0,00   

terra vegetal 

   

0,00 

    

0,00   

pedraplè 

   

0,00 

    

0,00   

terres contaminades 170503 

  

0,00 

    

0,00   

altres 

   

0,00 

    

0,00   

totals d'excavació       2774,40 t       1387,20 m3 

   Destí de les terres i materials d'excavació 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 

en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 

el seu nou ús pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden 

coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador 

no es considera residu és residu   
reutilització  abocador   

mateixa obra altra obra   

no   si   no   
  

          
 Residus d'enderroc  

Codificació residus LER Pes/m2   Pes   

Volum 

aparent/m2     

Volum 

aparent   

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) 

 

(tones) 

 

(m3/m2) 

  

(m3)   

obra de fàbrica 170102 0,542 

 

0,000 

 

0,512 

  

0,000   

formigó 170101 0,084 

 

0,000 

 

0,062 

  

0,000   

petris 170107 0,052 

 

0,000 

 

0,082 

  

0,000   

metalls 170407 0,004 

 

0,000 

 

0,001 

  

0,000   

fustes 170201 0,023 

 

0,000 

 

0,066 

  

0,000   

vidre 170202 0,001 

 

0,000 

 

0,004 

  

0,000   

plàstics 170203 0,004 

 

0,000 

 

0,004 

  

0,000   

guixos 170802 0,027 

 

0,000 

 

0,004 

  

0,000   

betums 170302 0,009 

 

0,000 

 

0,001 

  

0,000   

fibrociment  170605 0,010 

 

0,000 

 

0,018 

  

0,000   
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definir altres: 

 

- 

 

0,000 

 

- 

  

0,000   

petris 

 

1,000 

 

116,080 

 

1,000 

  

116,080   

paviment formigó 

 

1,000 

 

1104,210 

 

1,000 

  

1104,210   

totals d'enderroc  0,7556   1220,29 t 2,7544     1220,29 m3 

           
Residus de construcció 

  
Codificació residus 

LER Pes/m2   Pes    

Volum 

aparent/m2     

Volum 

aparent   

  

Ordre 

MAM/304/2002 (tones/m2) 

 

(tones) 

 

(m3/m2) 

  

(m3)   

   sobrants d'execució   0,0500   0,0000   0,0896     0,0000   

obra de fàbrica 170102 0,0150 

 

0,0000 

 

0,0407 

  

0,0000   

formigó 170101 0,0320 

 

0,0000 

 

0,0261 

  

0,0000   

petris 170107 0,0020 

 

0,0000 

 

0,0118 

  

0,0000   

guixos 170802 0,0039 

 

0,0000 

 

0,0097 

  

0,0000   

altres 

 

0,0010 

 

0,0000 

 

0,0013 

  

0,0000   

  

         

  

   embalatges   0,0380   0,0000   0,0285     0,0000   

fustes 170201 0,0285 

 

0,0000 

 

0,0045 

  

0,0000   

plàstics 170203 0,0061 

 

0,0000 

 

0,0104 

  

0,0000   

paper i cartró 170904 0,0030 

 

0,0000 

 

0,0119 

  

0,0000   

metalls 170407 0,0004 

 

0,0000 

 

0,0018 

  

0,0000   

  

         

  

totals de construcció       0,00 t       0,00 m3 

              INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                 

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin 

altres residus 

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar - 

  Residus que contenen hidrocarburs 

 

- 

 

especificar - 

  Residus que contenen PCB 

 

- 

 

especificar - 

  Terres contaminades   -   especificar - 

  

            

MINIMITZACIÓ 

                      

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus 

           1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren - 

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. - 

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres - 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus - 

5.- - 

6.- - 

           
 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

           1.- Emmagatzematge adient de materials i productes  si 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització si 

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures si 

4.- - 

5.- - 

6.- - 

           
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 

  

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t   0,00 m3 

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t   0,00 m3 

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t   0,00 m3 

                    altres :   0,00 t   0,00 m3 

Total d'elements 

reutilitzables           0,00 t   0,00 m3 

             GESTIÓ (obra) 

           
Terres 

            Excavació 

/ Mov. 

terres Volum reutilizació Terres per a l'abocador 

 

 m3 (+20%) 

a la mateixa 

obra a altra autoritzada (m3) 

terra 

vegetal 0 0,00 0,00 0,00 

graves/ 

sorres/ 

pedraplè 1664,64 0,00 0,00 1664,64 

argiles 0 0,00 0,00 0,00 

altres 0 0,00 0,00 0,00 

terres 

contaminad

es 0   0,00 

Total 1664,64 0,00 0,00 1664,64 

           
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per 

cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ... 

                      
R.D. 

105/200

8 tones Projecte cal separar tipus de residu   

Formigó 80 0,00 no inert 

  Maons, 

teules i 

ceràmic

s 40 0,00 no inert 

   Metalls 2 0,00 no no especial 

   Fusta 1 0,00 no no especial 

   Vidres 1 0,00 no no especial 

   Plàstics 0,50 0,00 no no especial 

   Paper i 

cartró 0,50 0,00 no no especial 

   Especial

s* inapreciable 

inapreciabl

e si especial 

   
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, 

etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran 

a part de la resta de residus 

           Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels 

residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                           

      R.D. 105/2008  projecte*   

  Contenidor per Formigó       no     si   

  

 

     

 

 
 

  

Inerts 

Contenidor per 

Ceràmics       no     
no 
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(maons,teules...) 

  

        
 

  

  Contenidor per Metalls       no     no   

  

        
 

  

  Contenidor per Fustes       no     si   

  

        
 

  

  Contenidor per Plàstics       no     si   

  

        
 

  

No especials Contenidor per Vidre       no     no   

  

        
 

  

  

Contenidor per Paper i 

cartró       no     
si 

  

    

        
  

  

Contenidor per Guixos i 

altres no especials       no     
no 

  

  

        
 

  

Especials 

Perillosos (un contenidor 

per cada tipus de residu 

especial)       si     
si 

  

              

   

  

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per 

poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. 

            

 

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 

                      
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació 

de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor 

autoritzat 

      

 

- 

   

     Instal·lacions de reciclatge i/o valorització - 

   

     
 

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció - 

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

residu   

tipus de residu gestor adreça codi del gestor 

Runes UTE Papiol PK. 4,3 carrtera C-1413  El Papiol E-921,06 

Terres UTE Papiol PK. 4,3 carrtera C-1413  El Papiol E-921,06 

Runa neta 

Gestió de Terres i runes 

s.l. c. Napols 22-224 baixos  Barcelona E-609.99 

        

        

        

        

        

PRESSUPOST  

           S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos* 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3 0,00 

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €) 4,10 

     La distància mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3 4,00 

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3 9,14 

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0 

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m3 3,48 

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3 70,00 

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009) 

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports 

per la seva correcta gestió 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions 

hi són presents (dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros) 

            RESIDU Volum Classificació           Transport                                                                 Valoritzador / Abocador           

 
Excavació  m3  (+20%) 0,00€/m3 4,10 €/m3 3,48€/m3 

  

70,00 €/m3 

Terres 1664,64 1000,00 6825,02 10437,74   

 
Terres contaminades 0,00 - -   0,00 

 

 
  

runa neta runa bruta 
 

Construcció m3  (+35%) 

  

4,00 €/m3 9,14 €/m3 

Formigó 0,00 0,00 - 0,00 - 

Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00 

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00 

            

Metalls 0,00 - - - 0,00 

 
Fusta 0,00 0,00 - 0,00 - 

 
Vidres 0,00 - - - 0,00 

 
Plàstics 0,00 0,00 - 0,00 - 
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Paper i cartró 0,00 0,00 - 0,00 - 

 
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00 

 
            

 
Altres 1647,39 0,00 6754,31 - 15057,16 

 
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00 

                       

  

0,00 6.825,02 10.437,74 

 

15.057,16 

 Elements Auxiliars 

          Casetes d'emmagatzematge 0,00 

 Compactadores 0,00 

 Matxucadora de petris 0,00 

 Altres tipus de contenidors (per contenir 

liquids, beurades de formigó, etc.) 0,00 

   0,00 

   0,00 

 

           El pressupost estimatiu de la gestió de 

residus és de : 32.319,93 € 

     

           

        El volum dels residus és de : 4.299,87 m3 

     
           El pressupost de la gestió de residus és de : 32.246,72 euros 

  

 

 

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

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           
           
           Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, 

petris i fusta 

  

unitats 2 

    

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           
           
           Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, 

metalls i fusta 

 

unitats 1 

    

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, 

fusta i metalls 

 

unitats 1 

    

 
 

          

           

     

 

     

     

     

     

     

     Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials 

  

unitats 2 

  

unitats - 

   

           

           

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, 

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                 

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a: 

Estudi de Seguretat i Salut si 

       
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus - 

       

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 

d'execució, previ acord de la direcció facultativa. 

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com : 

   

           
Casetes d'emmagatzematge             - 

  
Compactadores             - 

  
Matxucadora de petris             - 

  Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, 

etc..)     - 

  
  - 

  
  - 

  

           

           
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat. 

 Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
   

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 

 
 

           
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

 

 

FIANÇA   

            FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010 

            

            

            

            

            
Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització 

abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es 

podrà reduir en un percentatge del: 

 

 

            

            

            Previsió inicial de l'Estudi 

  Percentatge de 

reducció per 

minimització 

Previsi

ó final 

de 

l'Estudi 

     Total excavació (tones) 2913,12 T           2913,12 T 

Total construcció i enderroc (tones) 1220,29 T 0,00 % 1220,29 T 

            
Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions 

de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, 

aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a : 

 

 

 

            

            

            

            

  

L'Ajuntam

ent d'/de Barcelona 

 

 

  

             Càlcul de la fiança   

     

      

    Residus d'excavació * 2913,12 T 11 euros/T 32044,32 euros 

   Residus de construcció i enderroc * 1220,29 T 11 euros/T 13423,19 euros 

   

 

    

   

  

   

      

        

   PES TOTAL DELS RESIDUS   4.133,4    Tones 

    

         

  

         Total fiança ** 45.467,51 euros 

 

            * Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior) 

 ** Fiança mínima 150€ 

 

            

            
 



32 

 

b.  Control de qualitat dels materials 

 

  

Justificació del compliment del Decret 375/88 

 

 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del  Control de Recepció de Materials, 

amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat 

en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 

de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 

execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol  

cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control 

més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant 

d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la 

resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al  Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de 

Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment  

oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà 

preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, 

prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entita ts 

que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la 

Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es 

compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els 

resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 

disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 

Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 

sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control 

de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat pe r la 

Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Dec ret 

410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar 

 

00. NOTA PREVIA 

 

Si bé al projecte constructiu només hi ha certs materials dels que es descriuen a aquest document aquí se n’hi inclouen d’altres per si 
durant el desenvolupament l’obra patís modificacions sobrevingudes que fessin aparèixer materials nous, inicialment inexistents. 

1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat 
segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de Condicions, 
Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Segons , Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades 
segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats 
pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 

 

Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 

Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

  

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.50 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.30 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: El que s’especifiqui a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, estadístic 
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Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 
data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de 
conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  

Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb qualsevol classes 
específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa 
naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos 
processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 
dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

Control durant el subministrament:  

Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    

Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic de les 
característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig 
establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 

Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el 
subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central 
subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, 
i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó 
pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva 
conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 

Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es 
realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 
descàrrega. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran 
una còpia.  

 

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 
representant del Laboratori. 

 

 

 
 

 

2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos 
(segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.00 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament:  

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de 
la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut. 

 

Control durant el subministrament:  

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, 
per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades 
i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

 

2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos 
(segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 
EX 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.00 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament: 

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb antiguitat màxima 
d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de 
la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de 
conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

 

Control durant el subministrament:   

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  

 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 

deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 

Control desprès del subministrament:   

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 
de l’EHE-08 

 

2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i 
altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin 
al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.00 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament: 

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la 
mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de 
conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  

Control durant el subministrament: 

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 

Control després del subministrament:   

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, 
per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades 
i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

 

2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 
de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.00 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament:   

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb antiguitat màxima 
d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la 
mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de 
conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 

Control durant el subministrament: 

comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 

deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 
de l’EHE-08 

 

3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S 

 

Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

 

 

3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 SD 

 

Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures elaborades i ferralla armada AP 500 SD 

 

 

3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb 
l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les 
armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen als Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 mm si 
s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos 
(segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08). 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com si 
s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
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ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 

 

 

Situació persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Situació accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.00 

 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de 
l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos d’elaboració de 
l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les especificacions 
dels plànols d’armat del projecte.  

Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es comprovarà 
la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa. 

 

Control abans del subministrament: 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de 
la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  

Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la 
seva formació específica per a aquest procediment 

Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de 
soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 

Control durant el subministrament:  

Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 
21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es 
reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer declarada pel Fabricant i 
facilitada pel Subministrador de l’armadura  

comprovació de les característiques mecàniques 

comprovació de les característiques d’adherència 

comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes establertes 
a l’Annex 11 de l’EHE-08 

 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.5.3, 
88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 

Control desprès del subministrament:  

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en 
el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les 
quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE 
EN 10080.  

En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a 
l’esmentat. 

 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les 
armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, 
s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

 

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es 
comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de matèria 
prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 

 

La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu control de 
producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de 
l’autocontrol. 

 

 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions destinades a l’obra. 
En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només 
es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ 
EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, 
el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
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(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 
de l’EHE-08 

 

3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als plànols 
d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control 
per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 

AP 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 
10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El Constructo amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

Control abans del subministrament:  

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb antiguitat 

màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 

Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de l’EHE-08)  

Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en instal·lacions industrials o de 
la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. Inclourà la documentació i registre dels resultats del 
control intern del processos i també dels assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de 
l’EHE-08. 

Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que 
avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1, i del procés 
de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data 
de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 

Control durant el subministrament:  

comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 2.7 de l’annex 21 de l’EHE-
08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer declarada pel Fabricant i 
facilitada pel Subministrador de l’armadura  

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient 
en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant 
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les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix 
la UNE EN 10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 

 

Control organolèptic i assajos:  

El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer AP 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà segons els 
criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 

comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 

comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les barres, diàmetres, 
longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les 
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 88.5.3.1) 

comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  

 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les 
armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, 
s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es 
comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a 
l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, i un espai per a les 
armadures elaborades. 

 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a 
l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de 
fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ 
EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.  

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, 
per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades 
i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 400 T 

 

Es prendran mesures anàlogues a les que s’especifiquen per les armadures normalitzades ME 500 T 

 

 

4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i 
la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
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Persistent o transitòria La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.15 

Accidental La que consti a la memòria d’estructura, o en el seu defecte, 1.0 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 

Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 

 

Control abans del subministrament:  

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, que constati 
que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els 
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura 
que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del 
procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 

Control durant el subministrament:  

acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà amb el punt 1.2.9 
de l’annex 21 de l’EHE-08 

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

comprovació de la geometria 

comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer declarada pel 
Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

comprovació de les característiques mecàniques 

comprovació de les característiques de d’adherència 

comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes 
establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 

comprovació de la càrrega de desenganxament 

 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 
88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions 
experimentals.  

 

Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, 
per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades 
i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 

 

  

 

 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com 

els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de 

qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 

criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions 

que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 

manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 

l’edifici. 

 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són 

els següents: 

 

Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el 

que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 
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Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà 

d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 

Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el 

projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 

previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el 

CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec 

de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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 C. Organització d’obra 
 

 
 Estudi de la organització i desenvolupament de l’obra amb convivència amb l’ús de l’espai urbà 

 
Índex 
 
1.  Consideracions generals. 
2. Estat actual 
3.  Durada de l’obra. 
4.  Proposta de Senyalització. 
5.  Circulació rodada i de vianants. 
6.-  Requeriments de qualitat per a l’execució de l’obra 
 

1. Consideracions  generals  
 
Es tracte duna obra en recinte obert en un espai d’ús restringit per a vianants però en algun punt molt proper als 
vehicles. Atès això, caldrà que l’Empresa Constructora presenti un Pla de Treballs i un Estudi de Seguretat i Salut que 
en tot cas contempli i garanteixi la seguretat dels usuaris, així un normal funcionament de l’espai urbà minimitzant les 
molèsties.  
 
En principi  l’execució de l’obra no té cap incidència important amb el trànsit rodat, inicialment  en cap moment està 
previst tallar o desviar el transit. L’únic punt d’incidència són les places d’aparcament que durant el transcurs de l’obra 
no es podran utilitzar, i les que en la zona d’aparcament, puntualment es suprimeixin degut al trasllat de les moreres. 
 
En el seu pla de treballs l’empresa constructora haurà de preveure les directrius que es senyalen en aquest document 
i que finalment caldrà consensuar amb Mercabarna.  També haurà de preveure els trams d’execució de l’obra i el seu 
ordre de manera que en cap cas entre la demolició de l’actual paviment i el cobriment amb la base de formigó 
transcorri més de quatre dies. 
 
Els treballs en la zona de vetlladors de bars i cafeteries, hauran de tenir en compte aquest fet, evitant l’acopi de 
material, els treballs de tall amb disc i restringit els horaris de les feines de demolició de paviment que es podran 
realitzar entre les 16:00 i les 20:00 hores. Les zones afectades per a les esmentades restriccions venen 
senyalades en la documentació gràfica (Estudi de Seguretat i Salut i Organització de l’Obra). 
Es comunicarà als usuaris quan es duran a terme i quina durada tindran les tasques en aquestes zones. 
 
 

2. Estat actual 
 
En la actualitat l’àrea afectada te un ús de vianants continuo però no de gran intensitat, el que si que és molt intens és el 
transit rodat en els carrers que envolten l’obra i en les zones d’aparcament. Caldrà pensar i disposar totes les mesures 
de seguretat envers el transit rodat, en especial en les tasques al voltant de l’aparcament. 
Totes les voreres i passos de vianants tenen un ample superior a quatre metres, només en dos punts molt concrets el 
pas s’estreny a 2m. 
L’obra te accessos rodats en tot el seu perímetre, però aquests vials disposen de bandes d’aparcament en fila o bateria. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de preveure com es realitzaran les operacions de descarregar o formigonar i quan 
impliquin prohibició temporal d’aparcament acordar amb Mercabarna la seva senyalització i l’antelació amb que 
aqueta s’haurà de fer. 
En el centre de l’àmbit d’obra hi ha dos zones enjardinades, que el projecte manté pràcticament intactes i que caldrà 
prendre les mesures pertinents perquè que les feines de l’obra no les malmetin. 
 

 
3.   Durada de l’obra 

 
El projecte  d’acord  amb el Plec  de Clàusules s’executarà  en 4 mesos  
 
 
 

4. Proposta de senyalització 
 
Durant l’execució de les obres es disposaran de la senyalització exigida per la normativa de seguretat i salut, recollides 
en l’annex corresponent a l’Estudi de Seguretat i Salut. Tant mateix es disposaran pel voltant de l’obra de cartells amb la 
senyalització excepcional per obres indicant la data d’inici, que inclourà la senyal de prohibició de parar i estacionar-se. 
 
 Es senyalitzaran amb claredat els recorreguts alternatius als  accessos actuals de la següent manera : 
 

- Senyalització vertical de cartell indicatiu de recorregut per a vianants.  
- Baranes provisionals degudament abalisades amb cintes i enllumenat. 

 
Es senyalitzaran amb claredat les zones on puntualment es prohibeixi l’aparcament manera : 
 

- Senyalització vertical de cartell indicatiu de recorregut per a vianants.  
- Baranes provisionals degudament abalisades amb cintes i enllumenat. 

 
 

5. Circulació rodada i de vianants 
 
Donat que l’obra no afecta a zones amb circulació de vehicles, el projecte no recull cap consideració respecte al tràfic 
rodat. 
Cada zona on s’estigui treballant quedarà clarament definida, senyalitzada i tancada al vianant en tot moment, tal i 
com es recull en l’Estudi de Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut, que incorporarà el Pla de Treball i els mitjans 
que l’Empresa Constructora consideri adequats, concretarà aquest procés senyalant quines seran aquestes àrees 
d’actuació i com es delimitaran.  
A banda de les diferents zones de treball, es preveu una zona restringida durant tota l’obra amb accés únic, amb porta 
independent de la tanca perimetral, senyalitzat i tancat al públic amb el cartell de prohibició d’accés a l’obra de tota 
persona aliena. 
 Els elements de delimitació seran tanques de mòduls transparent s, de filferro de 3,4 mm tipus Rivisa, de 200 cm. 
d’alçada mínima, amb peus i vorada de formigó prefabricats. 
Respecte als itineraris i passos de vianants aquests estaran clarament delimitats mitjançant tanques metàl·liques de 
mòduls transparents de dimensions mínimes de 200 cm. d’alçada convenientment il·luminats al llarg de tot el tram, amb 
una intensitat mínima de 15 lux. Els passos tindran un a amplada mínima d’1,60 m. lliures d’obstacles. Tots els 
accessos als comerços, així com els passos de vianants per sobre rases o forats, es cobriran amb xapes metàl·liques 
amb gravat antilliscant, fixades, de resistència suficient, planes i sense ressalts.  
 
 

6. Requeriments de qualitat per a l’execució de l’obra 
 
Execució de l’obra en lots complerts. 
Com ja s’ha comentat per a minimitzar les molèsties als usuaris i executar l’obra de forma neta i amb la màxima qualitat, 
caldrà executar l’obra per lots complerts, de manera que en cada lot entre la demolició de l’actual paviment i el 
cobriment amb la base de formigó no transcorri més de quatre dies, igualment caldrà disposar dels passos de 
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vianants provisionals (assenyalats en la documentació gràfica) que permetin en tot moment accedir a les oficines i locals 
comercials. 
 
Altres generalitats a considerar  
Referent al les variants a considerar  
•  L’emplaçament de l’obra:  Tipologia d’obres en estructura polígon industrial  
• L’especial impacte sobre la circulació de vehicles i vianants:  Vies d’elevada intensitat de vehicles, tot i que restin fora 
de l’àmbit d’intervenció, i en funció de l’hora d’accés a l’obra pot generar mes o menys dificultat. 
• L’especial impacte sobre el paisatge urbà: No s’ha considerat, mes enllà de les correctes instruccions d’ordre i neteja 
d’obra al espai públic. 
• La tecnologia especial a emprar en l’execució de l’obra: en principi no es considera. 
Referent a la informació de l’obra  

- Rètols  
 
 Referent  a l’àmbit d’ocupació de la via publica : 

 Ocupació del tancament de l’obra  
 Situació de casetes i contenidors, elements mecànics (grues)  
 Canvis de la zona ocupada  

 Referent  al tancament de l’obra  
 Tanques  
 Accés a l’obra  

Referent  a les operacions  que afecten  a l’àmbit públic  
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària  
 Càrrega i descàrrega  

 Referent   a la implantació i incidència en l’àmbit de domini públic  
 Amuntegament i evacuació de terres i runa  
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  
 Apuntalaments  

 Referent a la incidència  sobre l’entorn  
 Neteja  
 Sorolls. Horari dels treballs  
 Pols  
 Residus  

Referent  a la circulació  de vehicles i vianants  
 Senyalització i protecció  
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  
 Senyals i elements de balisament i defensa  
 Àmbits de senyalització. Trams i itineraris  
 Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent  
 Elements de protecció del pas de vianants  
 Balisament i defensa dels passos per a vehicles  
 Enllumenat i elements de balisament lluminós  
 Paviments provisionals  
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  
 Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres  
 Manteniment  
 Retirada de la senyalització i el balisament i semàfors  

 Referent  ala protecció  o trasllat  d’elements emplaçats  a la via publica  
 Arbres i jardins  
 Parades d’autobús, quioscos, bústies  

 Mobiliari urbà, enllumenat públic, semàfors  
 Referent  als desperfectes  ocasionats per les obres  

 Reposició  
 Inspecció municipal  

 Referent  a la durada i execució  de les obres  
 
 
En la implantació de l’obra s’han de col·locar els cartells que informen sobre l’obra. S’han de situar a l’interior de la 
tanca de l’obra, preferentment al costat dels accessos o en un punt de visió i lectura fàcil per als vianants.  
L’empresa promotora o constructora de l’obra pot instal·lar-hi cartells identificatius propis sense publicitat. Aquests 
cartells no poden superar ni en dimensions ni en nombre els cartells informatius de l’obra.  
Qualsevol altra acció informativa durant l’execució de l’obra s’ha de fer d’acord amb l’estratègia comunicativa definida. 
 
Totes les obres públiques o privades que s’emplacin en el domini públic ho han de fer d’una manera correcta des del 
punt de vista de la seguretat dels ciutadans, l’ordre en l’espai públic, la imatge de les obres a la ciutat i la convivència de 
les obres amb les activitats que es desenvolupen en l’àmbit afectat.  
 
En aquest document  s’estableixen els criteris i les indicacions principals que cal seguir perquè la implantació a l’espai 
públic garanteixi la convivència de l’obra amb la resta de la ciutat, respectant l’habitabilitat i la dinàmica de la zona 
afectada.  
A continuació es descriuen els diferents conceptes que s’han de tenir presents a l’hora d’ocupar l’espai públic en 
general i en cadascuna de les fases d’obra. 
 
6.1  Ocupació de l’obra i de les actuacions  
 
Les implantacions de les obres s’han de planificar i organitzar per tal de minimitzar l’afectació a l’espai públic i el con-
tractista i el seu personal les han d’executar amb la màxima cura i sensibilitat envers els ciutadans i les activitats eco-
nòmiques afectades.  
Com a norma general, no es pot afectar l’espai públic ni l’arbrat exterior a l’àmbit de l’obra per ubicar-hi casetes d’obra o 
abassegaments de materials. Aquesta ocupació, de caràcter excepcional i provisional, requereix l’autorització corres-
ponent.  
L’arbrat que es troba dins de l’àmbit d’obra només pot quedar afectat si el projecte ho ha previst així.  
L’ocupació ha de permetre, en qualsevol circumstància l’accés als locals comercials i oficines sense perjudici de les 
restriccions o la supressió d’aquests accessos derivat de situacions d’emergència generades per l’obra (plans 
d’emergència).  
S’ha de garantir l’accés i el pas dels vehicles d’emergència, tant dins de l’àmbit de l’obra com a l’exterior. En cas que els 
itineraris de vianants quedin afectats durant les obres, els itineraris provisionals han de garantir, com a mínim, les 
condicions d’accessibilitat establertes en la normativa vigents i els conceptes descrits  a ’Estudi de Seguretat i Salut.  
En cas que l’ocupació de les obres afecti la calçada, s’han de preveure els tancaments i les mesures d’afectació a la 
mobilitat. Les ocupacions que només afectin itineraris de vianants han de tenir la previsió dels itineraris alternatius 
corresponent, que s’ha de comunicar als serveis tècnics directors d’obra .  
 
Implantació i execució de l’obra  
 
L’ocupació inicial del terreny ha de coincidir amb l’autoritzada i amb els condicionants definits per l’organisme 
competent. Aquesta ocupació s’ha de fer efectiva amb la màxima cura i sensibilitat, per part del contractista i el seu 
personal, envers els ciutadans i les activitats econòmiques afectades.  
L’execució material dels abalisaments, les proteccions i la senyalització de l’obra ha de ser la corresponent al tipus 
d’obra i als usos de l’espai que el tancament separa.  
En el moment de l’ocupació inicial s’han de col·locar els cartells informatius de l’obra previstos en l’estratègia de comu-
nicació a l’apartat de l’Estudi de Seguretat. 
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L’execució material de la implantació s’ha de fer amb ordre i l’espai públic adjacent s’ha de mantenir sempre net. 
 
En el moment de l’ocupació inicial s’han d’instal·lar els punts de gestió de residus i s’han d’executar les instal·lacions de 
serveis previstes en el Pla de seguretat i salut.  
Durant l’execució de l’obra, el director d’obra és el responsable de garantir que l’empresa constructora es faci càrrec de 
mantenir l’ordre i la neteja de l’àmbit afectat per l’obra, inclosos els accessos.  
L’ocupació de l’espai públic per les obres no pot superar els terminis autoritzats. Si es preveu un incompliment d’aquest 
terminis, s’ha de demanar una pròrroga de l’autorització a l’organisme que va definir els condicionants i la implantació 
de l’obra. 
  
 
Procediment  d’aplicació  dels  criteris generals: 
 
 S’ha  redactat   l’ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, definits al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i el 
R.D.337/2010 en base  al  tipus d’obra, el pressupost, la durada i la mà d’obra a emprar, fent referència a les solucions 
adoptades d’ordenació general de l’obra i a les mesures preventives i proteccions a col·locar per a evitar riscos de 
danys a tercers, derivades de la implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
Amb posterioritat el  contractista adjudicatari de les obres, , elaborarà el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL, en què s’analitzaran, s’estudiaran, desenvoluparan i es complementaran les previsions contingudes a l’ 
ESTUDI . En cas de solucions alternatives a les de l’ ESTUDI haurà de justificar-se tècnicament.  
 
EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL haurà de ser aprovat, abans de el inici de l’obra pel coordinador de 
Seguretat i Salut integrat en la Direcció Facultativa de l’obra o, si s’escau, per la Direcció Facultativa.  
El PLA, amb el corresponent informe del coordinador, s’elevarà per a la seva aprovació a Mercabarna.  
Si durant l’execució de l’obra es produeixen modificacions substancials del PLA aprovat, caldrà seguir el mateix 
procediment per a aprovar-les.  
 
Un cop aprovat el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i amb temps suficient abans de al inici dels treballs, 
es comunicarà i coordinarà amb els serveis corresponents la seva implantació. Concretament, els serveis amb els quals 
caldrà contactar  
• Guàrdia Urbana i Circulació:  
Afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants  
Regulació semafòrica  
Afectació de parades d’autobús, accessos de metro i transport públic  
• Parcs i Jardins:  
Afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres  
 
El mateix procediment se seguirà en el cas de modificacions sobre el PLA durant el transcurs de l’obra.  
 
Informació a l’obra  
No es col·locaran altres  cartells   que  els rètols i l’etiqueta de llicència d’obra que es  determinen  aquest apartat i es 
mostren a la documentació gràfica, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.  
 
Rètols d’obra  
Per tractar-se d’un espai urbá, es col·locarà un rètol a cada sector d’accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra. El 
constructor o contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar rètols propis d’acord amb la seva imatge 
corporativa, no majors de 4 m2 i en un nombre idèntic al de rètols municipals.  
 
Àmbit d’ocupació de la via pública  
Ocupació del tancament de l’obra  
 

En el Pla  de seguretat i Salut en el treball s’especifica la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferencia 
clarament els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants,.  
Aquests àmbits quedaran dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
  
Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic  

 
La situació de casetes, contenidors i maquinària fixa, es grafia a la documentació gràfica, i es col·loquen a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
 
Els canvis puntuals de caràcter eventual es faran respectant els criteris generals de protecció i dimensions mínimes de 
pas per a vianants i vehicles, i únicament durant el temps imprescindible per a solucionar el problema que els origina.  
 
Qualsevol canvi de la zona ocupada definida en el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL aprovat, es 
considerarà una modificació d’aquest i s’haurà de documentar i tramitar  
 
Tipus de tanques  
Les tanques delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra i es preveu que serà permanent durant tot el termini d’execució 
de l’obra. L’àmbit dels treballs  es tanca  perimetralment amb mòduls transparents de 200 cm d’alçària, amb xarxa 
metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó prefabricats, Com element complementari per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega o descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars es 
preveuen les tanques metàl·liques (200 x 100 cm). Prohibint-ne explícitament al  Estudi de Seguretat   l’encintat amb 
cinta plàstica o la xarxa taronja de plàstic reflectant.  
En el transcurs de les obres el contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  
 
Les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre, disposats  segons les 
prescripcions  del “ manual de  qualitat a les obres “. 
 
Accés a l’obra : 
Operacions que afecten l’àmbit públic  
 
Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran en cada lot d’obra des de la via pública, per al qual caldrà prohibir 
temporalment l’aparcament en aquells punts previstos. 
 
Les entrades i sortides de vehicles i maquinària  disposaran de vigilància del personal responsable de l’obra que  
s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.  
 
 Dintre de la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra.  
 
Camions en espera . El Pla de Seguretat preveurà un espai pels camions en espera. 
 

- La càrrega i descàrrega es produeix dins de l’àmbit de l’obra. 
 
Durant aquelles tasques que es puguin produir fora de l’àmbit tancat de l’obra:  
 
• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal 
envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que 
correspongui (vegeu apartat 6) i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.  
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí per tots dos costats i es 
col·locarà la senyalització que correspongui (vegeu apartat 6).  
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• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el coordinador de 
Seguretat de l’obra.  
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada i la seva neteja a 
l’entorn de l’embornal   

 
 
 
 

6.2. Amuntegament i evacuació de terres i runa  
Amuntegament  

Tot l’amuntegament i evacuació de terres i runa es realitzaran dins l’àmbit tancat de l’obra 
 

Tota la runa es disposarà directament al camió o en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat.  
 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin dels contenidors.  
 

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

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

Evacuació  
 

Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opacs a un abocador autoritzat.  
 
L’evacuació de terres i productes de l’excavació es farà amb camions, la caixa dels quals estarà protegida amb una 
lona o plàstic opacs a fi d’evitar la producció de pols. Es prohibeix explícitament l’ús de xarxes.  

 
6.3  Neteja i incidència sobre l’entorn  

 
Neteja  
L’obra i el seu entorn es mantindran nets per tal de que les molèsties al ciutadà siguin mínimes. 
 
El contractista netejarà i regarà cada dia, tants cops com calgui, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.  
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Per a evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra es disposarà, abans de la 
sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes tipus “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejarà cada parella de rodes regant-les.  
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

 
6.4  Sorolls. Horari de treball  
No es preveu treballar fora del horari habitual establert per a les obres per al Ajuntament de  Barcelona 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies laborables.  
 
6.5  Pols  
En aquells treballs que generin pols, com les demolicions de paviment, es prendran les mesures adequades 
(bàsicament reg amb aigua) per minimitzar els seus efectes. 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles sempre que sigui necessari i com a mínim un cop el dia. Es regaran, 
prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i materials que puguin produir pols. El tall de peces es farà amb 
disc d’ aigua.  
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  
 
6.6  Residus  
Tots els residus generats a l’obra es gestionaran seleccionant els que siguin susceptibles de reciclar-se i es portaran a 
abocadors autoritzats .El projecte avalua el volum i les característiques dels residus que s’originin i s’especifica la 
instal·lació de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran.  
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els costos que això comporti.  
 
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectats prèviament, que continguin 
o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents 
de l’excavació per a ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  
 
6.7  Senyalització i protecció  
L’obra no afecta la circulació de vehicles. Els talls de trànsit puntuals durant la càrrega i descàrrega durant els últims 
treballs de la primera fase es senyalitzaran correctament. Durant l’obra l’entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
mitjançant un operari amb una senyal. El desviament de vianants s’assenyalarà correctament 
 
Es defineixen les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres a la ciutat de Barcelona i la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat.  
 
Es defineixen els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, 
etc., així com les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.  
 
És obligatori comunicar, amb l’antelació suficient, l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres a la Policia municipal  i als Bombers, així com a d’altres serveis d’emergència.  
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.  
 
6.8  Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  
Es respectaran les següents dimensions mínimes:  
 
• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 
vorera existent.  
• L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m).  
 
6.9  Àmbits de senyalització. Trams i itineraris  

 
No es modifica la circulació viaria en cap de les maneres. 
Es modifica lleugerament el pas habitual de vianants, forçant la circulació per l’altre vorera, per tal de tancar 
correctament l’obra. Això no afecta cap accés i no allarga excessivament el recorregut.   
Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i estaran protegits.  
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6.10  Abalisament i defensa dels passos per a vehicles  
 

Es col·locaran elements de abalisament:  
Quan puntualment es desvií el trànsit en les operacions de càrrega i descàrrega al final de l’obra quan s’estigui 
treballant en el que durant l’obra ha estat la zona de càrrega i descàrrega 
Elements de abalisament  

 
6.11   Enllumenat i elements de abalisament lluminós  
Els itineraris i passos de vianants estan convenientment il·luminats al llarg de tot el tram  
(intensitat mínima 15 lux). La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm tindran balisament lluminós en tot el seu perímetre.  

 
6.12  Paviments provisionals . 
No es preveu la necessitat de paviments provisionals. 

 
6.13  Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  

 
L’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda queda garantida durant l’obra. 
 Amb un itinerari que compleix els següents punts: 

-Altura lliure d’obstacles de 2,10 m.  
-En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle  
d’1,50 m de diàmetre.  
-No podran haver-hi escales ni graons aïllats.  
-El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  
-El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.  
-Els guals tindran una amplada mínima d’1,20 m i un pendent màxim del 12%.  

 
6.14  Manteniment  
La senyalització i els elements de abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti 
la seva sostracció. Els passos i itineraris es mantindran nets.  

 
6.15  Protecció o trasllat d’elements emplaçats en l’àmbit de l’obra 

 
7.1. Arbres i jardins  
Tots els arbres que hi ha en el àmbit de l’obra es protegiran amb taulons de fusta i deixarà al voltant una franja de 
1m de zona no afectada. 
  
6.16  Desperfectes ocasionats per les obres  

 
6.16.1. Reposició  
Es farà un control fotogràfic previ de l’entorn de l’obra abans de començar aquesta. 
 
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les 
obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.  
 
L’adjudicatari de les obres repararà  al seu càrrec els desperfectes ocasionats per les obres.  
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de l’execució 
de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de 
l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.  
 
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb  els serveis Municipal de jardineria   
 

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de finalitzar les obres.  
 

 
 

6.17   Durada d’execució de les obres  
S’exigirà el compliment escrupolós dels terminis fixats al Plec de Condicions o al Programa d’execució d’obra 
aprovat, executant, en el seu cas, els descomptes i les penalitzacións establertes..  
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d.  Pla de treballs 
 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter indicatiu d’acord amb el que estableix els articles 63 i 69 del ‘Reglamento 
General de Contratación del Estado (Decreto 3.410/75 de 25 de Noviembre). 
 
Descripció del Programa de Treballs 
 
S’ha realitzat un diagrama de barres representatiu de les obres, amb la indicació del termini total estimat per al acabament de 
les mateixes.  
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més importants, exposant les 
indicacions dels terminis parcials i les parts de l’obra que es referix l’article 137 del “Reglamento General de Contratación del 
Estado”. 
S’ha tingut en compte el rendiment dels equips segons les Justificacions de Preus i el volum d’obra a construir. S’ha calculat 
la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per a compensar les pèrdues 
per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
 
Cal tenir en compte que les tasques prèvies descrites com a esporgues de reducció de capçada* en l’arbrat existent les 
executarà Mercabarna abans del començament de l’obra, per tant estan descrites en el projecte però no incloses en el 
pressupost de licitació. A continuació s’inclou el diagrama de GANTT orientatiu amb un termini d’execució de 4 MESOS,  a 
comptar a partir de l’acabament de la poda prèvia.  
 
Cal tenir en compte que l’Empresa Constructora presentarà el seu Pla de Treball ajustat als seus mitjans i en el que tindrà en 
compte la coordinació amb l’obra adjacent de ‘Treballs en la façana  de l’edifici del Centre Directiu’ i amb la Companyia 
d’Aigües que renovarà la xarxa d’aigua potable. 
 
En el seu pla de treballs l’empresa constructora també haurà de preveure els trams d’execució i el seu ordre de manera 
que en cap cas entre la demolició de l’actual paviment i el cobriment amb la base de formigó transcorri més de quatre 
dies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Treballs descrits en bloc IV:  Memòria dels treballs d’arboricultura 
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e.  Càlculs de reg 

 

Centre direccional Mercabarna 

      

      CAUDAL I CONSUM 

      

      ETP : 8 mm/día 
   Consum d’aigua : 0,83 m³/día 
   Duració total : 12 h/día 
   Caudal alim. Aigua : 6 m³/h 
   

      ASPERSORS           

  
    

  

Necessitats d’Aigua : 5 mm/día 
  

  

Duració del Reg : 12 h NOCTURN 
  

  

Superfície Regada : 374 m² (aproximació) 
 

  

N° Vàlvules simult. : 3 
   

  

  
    

  

  Pluviometria Duració/estatió Duració total Caudal Total 
Consum 

Aigua 

  (mm/h) (mn) (h) (m³/h) (m³/día) 

            

1804-SAM-PRS 40 8 0,4 6,21 0,83 

            

            

            

TOTAL ASPERSIÓ     0,4   0,83 

      

      REG LOCALITZAT         

  
    

  

Necessitats d’Aigua : 7 mm/día 
  

  

Duració del Reg : 12 h  DIURN 
  

  

Superfície regada: 173 m² (aproximació) 
 

  

N° Vàlvules simult. : 1 
   

  

  
    

  

  Espai entre Duració/estació Duració total Caudal Total 
Consum 

Aigua 

  Goters (mn) (h) (m³/h) (m³/día) 

            

            

            

TechLine II 33 cm 30   3,45 1,72 

            

TOTAL REG LOCALITZAT       1,72 

      

       

 

 

 

 

 

DIFUSORS 
        Modelo : 1804-SAM-PRS   

        Presión : 2,1 bar   
         

                Abast  (m) 2,4 3,1 3,7 
 
 

Quantitat 

Difusores 

 

    

 
Vàlvula 
Manual 

 

 
Diàmetre 
Tubería 

alim.  
 (mm) 

Tobera 8Q 8H 8F 10Q 10H 10F 12Q 12H 

12
T
Q 12F 

Caudal 
Válvula 

(m³/h) 

Vàlvula 
Eléctrica 

 Sector 90° 180° 360° 90° 180° 360° 90° 180° 
27
0° 

360
° 

Caudal 
(m³/h) 0,06 0,12 0,23 0,09 0,18 0,36 

0,1
5 0,30 

0,
45 

0,6
0 

Válvula n°                               

1       24             24 2,16 100PGA 1'' Ø32 

2       22             22 1,98 100PGA 1'' Ø32 

3         4   3 3     10 2,07 100PGA 1'' Ø32 

                                

 

 

         

 

REG LOCALITZAT 
  

         TECH-LINE 
 

Esp. Goters (cm): 33 cm 
  Caudal / Goter  (l/h): 2,3 Esp. Líneas (cm): 35 cm 
  

           Tech-Line Caudal Vàlvula Vàlvula Ø Tubería 
    Surf.(m²) Long.(m) (m³/h) Eléctrica Manual (mm) 
  Vanne n°             
  4 173,0 494 3,45 100PGA 1¼'' Ø40 
                
                
                
  

         



52 

 

Longitud tubs 

   

SECUNDARIA 
  

Diámetros Longitudes lineales (m) 

16 mm   

20 mm   

25 mm 261 

32 mm  142 

40 mm 5 

50 mm   

63 mm   

   

GENERAL 
  

Diámetros Longitudes lineales (m) 

90 mm   

   

CABLEADO 
  

  Sección y nº hilos Longitudes lineales (m) 

cable común 1 x 1,5 mm2 10 

cable señal 1 X 1,5 mm2 10 

Càlcul vàlvula 1 (desfavorable) 

 

  

Punto tratado :  Electrov. 1 

   

Tubería SDR 

  

Elevación : 1 m 

  

PE32   - PN 6.3 9 

  

Presión deseada : 3 m 

  

PE63   - PN 10 11 

       

PE100 - PN 10 17 

  

Perdidas de Carga 

     

  

  

Tuberías 5,68 m  

  

Diámetro Interior = Diámetro ext./SDR 

  

Empalmes (10% cana.) : 0,57 m 

   

  

  

Válvulas Eléctricas 10,00 m 

 

 Fórmula de COLEBROOK:   

  

TOTAL : 16,25 m 

 

  

 

  

      

J = 8,21.10 -4 x D-4,76 x Q 1.76    

  

Estación de Bombeo  : 

   

  

 

  

  

Elevación :   m 

 

J:  Perdidas de Carga ( m/m)    

  

Altura de aspiración   m  

 

    metros de Agua por metro linear de tubería 

  

Presión necesária 20,25 m 

 

D: Diámetro Interior de Tubería en Metros 

  

= 2,02 bar 

 

Q: Caudal  en M³/segundo   

         Diámetro Diámetro Espesor Tipo Longitud Caudal Velocidad  Pérdida de carga Pérdida de carga 

exterior interior   de     del Agua relativa total 

(mm) (mm) (mm) Tubería (m) (m3/h) (m/s) (m/100m) (m) 

    

 

            

32 24,8 3,6 PE32-PN6 53 2,61 1,50 10,72 5,68 

    

 

            

              TOTAL 5,68 

         Atención : las perdidas de carga debidas a los accesorios (filtros …) no estan tomadas en cuenta. 
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f.  Prescripcions del fabricant per a la col·locació de paviment  

 

Fitxa de materials prescrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Prescripcions de la col·locació  

  

 

 

 

 

 



II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



1. ESTAT D'AMIDAMENTS
II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



AMIDAMENTS
Plaça Centre Direccional                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 1.0 Plaça Centre Direccional                                        
SUBCAPITOL 1.1 Zona 1                                                          
APARTAT 1.1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
SUBAPARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                 

K21QU510C    u   Trasllat provisional de contenidor amb mitjans mecànics         

Trasllat prov isional de contenidor amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o conteni-
dor

contenidor 1 2,650 2,650

2,650

HRE22100     u   Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent

Protecció indiv idual de tronc d'arbre de perímetre aprox imat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fus-
tes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'en-
conxat, amb el desmuntatge inclòs

zona v orera 23 23,000
zona plaça 34 34,000
zona aparcament 16 16,000

73,000

F21Q2501     u   Retirada paperera anc. terra, end. daus form. i càrrega cam.    

Desmuntatge de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecàni-
ca de l'equipament i la runa sobre camió i aplec de papereres per a la seva reutilització.

PAPERERES 1 7,000 7,000

7,000

F21Q1121     u   Retirada banc de fusta L<=2,5 m, end. daus form. i càrrega cam. 

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

BANCS 1 5,000 5,000

5,000

K21QU510     u   Desmunt. d'equip. amb mitjans manuals i aplec per reutilització 

Desmuntatge d'equipament urbà (Opi publicitari i bústia) amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització.

Bústia 1 1,000 1,000
OPI 1 9,000 9,000

10,000

F21QQB01     u   Retirada pilona fosa, end. daus form. i càrrega cam.            

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

PILONES 1 12,000 12,000

12,000

F21QZ501     u   Trasllat provisional de senyal de trànsit                       

Desmuntat i reubicació de senyal de trànsit, inclòs suports i demolició de fonamentació i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1 1,000

1,000

F991ZQUI     u   Desplçament de quiosc de flors                                  

Desplaçament prov isional de quiosc dins de l'obra fins a 20m de distància, que inclou el desplaça-
ment de les escomeses, la posterior reposició del quiosc al nou punt i la l’execució de les noves es-
comeses (llum i aigua).
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AMIDAMENTS
Plaça Centre Direccional                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 1,000

1,000
SUBAPARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS                                                       

K2183A71     m   Arrencada de coronament de pedra                                

Arrencada de coronament de pedra de fins a 45cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

ESCALES PLATAFORMA 1 10,000 10,000

10,000

F2135123     m3  Enderroc de mur de contenció de pedra, amb comp. i càr. camió   

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

PENDENT 1 4,000 0,400 0,800 D/2                                            
1 4,000 0,400 1,600

ESCALES 1 10,000 0,400 0,400 1,600

4,000

F2168943     m2  Enderroc de jardineres i retirada de terres                     

Enderroc de paret formada per peces prefabricades de formigó i fàbrica ceràmica, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou retirada de terres de la
jardinera.

JARDINERES PASSATGE 6 9,950 0,400 23,880

23,880

F219FFA0     m   Tall paviment de form. 10 cm de fondària                        

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

TALL 1 42,120 42,120
1 172,000 172,000

marquesina 1 94,000 94,000
2 5,500 11,000

fase 2 1 174,000 174,000

493,120

F2191306     m   Demol.vorada form.sob/form.,martell trenc.                      

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

parterre carrer 1 144,570 144,570
JARDINERES 1 9,850 9,850

1 5,610 5,610
1 18,800 18,800
1 26,640 26,640
1 17,370 17,370
1 4,040 4,040
1 17,610 17,610
1 36,080 36,080
1 5,490 5,490
1 5,850 5,850

compressor -1 100,000 -100,000

191,910

F2191305     m   Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i c

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

1 100,000 100,000
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Plaça Centre Direccional                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

100,000

F2192C06     m   Demol.vorada+rigola sob/form.,martell trenc.                    

Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroex-
cavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

VORADA APARCAMENT 1 5,850 5,850
1 51,920 51,920
1 6,110 6,110
1 172,000 172,000

marquesina 1 94,000 94,000
2 5,500 11,000

fase 2 1 174,000 174,000

514,880

F2131223     m3  Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrre

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

VORADA APARCAMENT 1 5,850 0,200 0,400 0,468
1 51,920 0,200 0,400 4,154
1 6,110 0,200 0,400 0,489
1 172,000 0,200 0,400 13,760

marquesina 1 94,000 0,200 0,400 7,520
2 5,500 0,200 0,400 0,880

fase 2 1 174,000 0,200 0,400 13,920

41,191

F2194U32Z    m2  Demol.paviment llamb. sob/form,a>2m,m.mec.+càrrega cam.         

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió

APARCAMENT 1 198,000 198,000

198,000

F2194JA1     m2  Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fin

Demolició de paviment de llambordí col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

v oltant arbres aparcament 10 2,000 2,000 40,000

40,000

F2194AG5     m2  Demol.paviment form.,e=15cm,a>2m,martell trenc.                 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

APARCAMENT 1 198,000 198,000
PLAÇA I VORERA 1 4.750,000 4.750,000

4.948,000

F2194AE1     m2  Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fin

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i fins a 0,6 m d'amplària, amb compres-
sor i càrrega sobre camió

1 40,000 40,000

40,000

F21R1165     u   Tala cont. dir. arbre <6m+arren. soca+càrrega i transp. cam.    

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

3 3,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

3,000

F21R11A5     u   Tala cont. dir. arbre 6-10m+arren. soca+càrrega i transp. cam.  

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

PLAÇA 1 3,000 3,000
PASSATGE 1 3,000 3,000

6,000

F2R542A7     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km

cor. pedra 1 10,000 0,080 0,800
mur 1 4,000 4,000
mur-jard 1 23,880 0,150 3,582
v orada 1 291,000 0,100 0,250 7,275
v orada+rigola 1 514,000 0,200 0,300 30,840

1 63,880 0,200 0,100 1,278
plinto v orada 1 41,190 41,190
llambordi 1 198,000 0,080 15,840
panot 1 4.750,000 0,060 285,000
formigó 1 4.948,000 0,125 618,500
suma parcial 1.008,305
esponjament 30% 1 1.010,000 0,300 303,000

1.311,305

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1 1 1.312,000 1.312,000

1.312,000
SUBAPARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              

F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

FASE 1 1 4.750,000 4.750,000
1 198,000 198,000

4.948,000

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

Excavació per a rebaix  en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P01 1 4.095,580 0,270 1.105,807
P02 8 15,390 0,270 33,242

5 27,520 0,270 37,152
7 18,780 0,270 35,494
2 5,000 0,270 2,700

11 5,790 0,270 17,196

1.231,591

K22J101A     m3  Ret.terra jardinera,m.man.+aplec p/aprofit.                     

Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

JARDINERES PASSATGE 6 4,760 0,400 11,424

11,424
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F222H222     m3  Cates. Excavació de rasa per localitzar serveis                 

Excavació de rasa per localitzar serveis, en terreny no classificat amb mitjans manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora.

4 0,600 0,600 1,440

1,440

F2225121     m3  Excavació de rasa, 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà         

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retro-
excavadora i amb les terres deixades a la vora

aigua 2 40,000 0,400 0,400 12,800
1 8,000 0,600 0,400 1,920

rigola+ v orada 1 59,000 0,300 0,500 8,850
fonament grada 1 10,000 0,400 0,400 1,600
llum 1 60,000 0,200 0,200 2,400

27,570

F228A60F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

1 8,000 0,500 0,400 1,600
1 5,000 0,400 0,400 0,800

2,400

F222H420     m3  Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny co

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

8 1,000 1,000 0,400 3,200

3,200

F24120DA     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 1.250,000 1,200 1.500,000

1.500,000

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 1.500,000 1,200 1.800,000

1.800,000
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APARTAT 1.1.2 CLAVEGUERAM                                                     
FD5JZTREZ    m   Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 80x30 cm (mides i

Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 80x30 cm (mides interiors), sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I. Inclou conexió de colectors, formació de
mitjacanya en tot el perímetre. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

8 8,000
passatge 6 6,000

14,000

FDD15525Z    * m   Adaptació paret per a pou i caixa embornal                      

Adaptació, a nova cota de paviment, posició i dimensions de la nova tapa, de pous i caixes d'em-
bornal. Paret de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10

embornals 21 21,000
pous 8 8,000

29,000

FDDZZT00     u   Bastiment quadrat,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,  

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pou de registre amb tapa abatible tipus Norinco, Cofun-
co o  equivalent, pas lliure de 700x700mm de diàmetre i classe C-250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AE-
NOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

pluv ials 8 8,000
fecals 1 1,000

9,000

FD5Z76CK     u   Bastiment i reixa de fosa dúctil, per a embornal, tip. Barcelona

Bastiment i reixa de fosa dúctil, per a embornal, tipus Barcelona mod. M-3-R de Fabregas Clase
C-250 segons normes UNE-EN 124,  de 800x300 mm i 9,9dm3 de superfície d'absorció, segons
detall de projecte, col·locat amb morter. Segons normes UNE-EN 124 i AENOR RP 0023. Tot com-
plet i acabat segons especificacions de projecte.

45 45,000

45,000

F21DZTDP     u   Connexió de col·lector nou a POU O COL·LECTOR existent          

Connexió de col·lector nou a pou/col·lector ex istent de formigó. Inclou formació del forat en pou o
col·lector, peces especials de connexionat i sellats, amb els mitjans necessaris i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, com també la càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Tot complet i acabat segons projecte.

1 8,000 8,000

8,000

FD7JJ186     m   Tub pead doble paret corrugat dn 315 mm                         

Tub PEAD doblre paret corrugat DN 315 mm rigidesa cirunferencia minima 8KN/m2 inclou junta per
unió i lubricant especial per a juntes col·locat al fons de la rasa

3 2,100 6,300
1 15,000 15,000

21,300

GED          * m   Neteja de tub de claveguera amb mitjans mecànics i aigua a press

Neteja de tub de claveguera amb mitjans mecànics i hidrodinàmics, inclou la retirada de tots els diò-
sits o residus que causin obstrucció del tub i inspecció final amb càmara de T.V i informe de inspec-
ció.

50 50,000
44 44,000
71 71,000
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165,000

FD957470     m   Recobriment exterior clavegueres d-30cm, 15cm HM-20/P/I         

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I, inclòs obertura de rasa de 60cm d'ampla i fins a 1m de profunditat amb
mitjans manuals, reblert i posterior compactat

1 50,000 50,000

50,000

FD757315     m   Reparació mitjançant substitució de tub, claveguera de tub de fo

Reparació mitjançant substitució de tub, claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interior-
ment amb morter de ciment 1:6, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

20 20,000

20,000
APARTAT 1.1.4 ENCINTATS I  PAVIMENTS                                           
SUBAPARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS                                                       

K8JRD3S1     * m   Desmuntatge, reparació i posterior col·locació de peces de coron

Desmuntatge, reparació i posterior col·locació de peces de coronament de pedra, es repararà amb
morter tècnic de reparació clase R4 tipus SikaTop-122 de la casa Sika un cop netejades i sanejades
les superfícies malmeses i passiv itsades les armadures ox idades.

1 30,000 30,000

30,000

K8J36B7K     * m   Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix , amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

parterre darrera 2 31,000 62,000
1 10,000 10,000

72,000

F9715G11     m3  Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàs

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

blanca 1 54,590 0,300 0,300 4,913
guals 1 32,000 0,200 1,200 7,680
grada 1 10,000 0,400 0,400 1,600
marquesina 1 94,000 0,400 0,300 11,280

2 5,500 0,400 0,300 1,320
fase 2 1 174,000 0,400 0,300 20,880

47,673

F97422EA     m   Rigola de 20x20x8cm  peces de morter de ciment de colo          

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·lo-
cades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

1 48,050 48,050
1 6,540 6,540

marquesina 1 94,000 94,000
2 5,500 11,000

fase 2 1 174,000 174,000

333,590
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F975ZT06     m   Rigola Programa Zehn Basalto Breinco _30x20x10 cm  negra        

Rigola de 30 cm d'amplada de pedra artificial tipus Programa Zehn Basalto de Breinco, o  equivalent,
color negre, de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix , col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix , anivellada segons replanteig, prev i en-
llardat de les peces per la cara del recolzament amb morter adhesiu tipus Pegoland, Fermaflex o si-
milar equivalent, específic per a bases pètrees. Inclou reblert de junts de 5 mm amb un 60%  de sor-
ra fina i un 40%  de resines epoxi VDW805,  ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en cor-
bes del carrer, separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació
a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

passatge 2 42,500 85,000
1 122,000 122,000
1 37,530 37,530
1 11,320 11,320
1 35,950 35,950
1 11,320 11,320
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500

308,120

F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

1 49,980 49,980
1 48,720 48,720
1 39,920 39,920
1 6,660 6,660
1 14,630 14,630
1 8,950 8,950
1 61,090 61,090
1 15,720 15,720
1 34,960 34,960
1 4,660 4,660
1 5,850 5,850

motos 6 2,200 13,200

304,340

F961A87A     m   Vorada de pedra granítica per a reposició de peces malmeses 15% 

Retirada i reposició de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x30
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compres-
sió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.
Per a reposició de peces ex istents malmeses (15% ).

1 150,000 22,500 b*15/100                                     

22,500

F965ZTD91    m   Vorada corba formigó prefabricat tipus T5 220x300mm de ICA      

Vorada corba de peces de formigó, tipus T5 de Breinco o equivalent, de color negre, amb secció nor-
malitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

1 2,790 2,790
1 3,130 3,130

5,920
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F965ZTD9     m   Vorada recta formigó prefabricat tipus T5 220x300mm de ICA      

Vorada recta de peces de formigó, tipus T5 de Breinco o equivalent, de color negre, amb secció nor-
malitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

VORADA TIPUS T5 ICA
1 42,660 42,660
1 0,720 0,720

marquesina 1 94,000 94,000
2 5,500 11,000

motos 2 2,400 4,800
1 4,500 4,500

fase 2 1 174,000 174,000

331,680

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

GUAL v 120 BREINCO O SIMILAR
AMB CAPS DE GUAL 4,8 4,800

8,8 8,800
8,8 8,800
4,8 4,800
2,4 2,400
2,4 2,400

32,000

F9915245     u   Escocell de 200x80 cm i 20 cm de fondària, amb 6 peces de morter

Escocell de 200x80 cm i 20 cm de fondària, amb 6 peces de morter de ciment, clase 3H, tipus ICA
P-3 de 1000x80x200 cm,  rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

1 12,000 12,000

12,000

F985ZT65     m   Gual per vehicles de peces de formigó, doble capa, de 60x30 cm, 

Gual per vehicles de peces de formigó, doble capa, de 60x30 cm, tipus Barcelona de ICA, inclos
peces especials de caps, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

5 5,000

5,000
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SUBAPARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS                                                       
F9A2321A     m3  Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material   

Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material

P03 (3,26X2,7) 6 3,260 2,700 0,180 9,506
P03 (2,76X2,7) 5 2,760 2,700 0,180 6,707
P03 (3,7X2,7) 5 3,700 2,700 0,180 8,991
P02+P03 7 4,400 2,800 0,180 15,523
P03 (4,75X5) 5 4,750 5,000 0,180 21,375

62,102

F921R01J     m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-
terial al 98 %  del PM

P01 1 4.095,580 0,200 819,116
P02 8 15,390 0,200 24,624

5 27,520 0,200 27,520
7 18,780 0,200 26,292
2 5,000 0,200 2,000

11 5,790 0,200 12,738

912,290

F9265G11     m3  Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran

Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

P01 1 4.095,580 0,150 614,337
P02 8 15,390 0,150 18,468

5 27,520 0,150 20,640
7 18,780 0,150 19,719
2 5,000 0,150 1,500

11 5,790 0,150 9,554
tarima fusta 1 8,750 8,750 0,150 11,484
grada 1 10,000 0,400 0,150 0,600

696,302

F9265G144    u   Desaigua en solera format per passatub de pvc de 110mm de diamet

desaigua en solera format per passatub de PVC de 110mm de diametre de 15cm de llarg col·locat
segons detall

1 60,000 60,000

60,000

F7B451B0     m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 110-130g/m2,s/a

Geotèxtil format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col.locat sen-
se adherir

GEOTEXTIL
SAULÓ
P03 5 30,800 154,000

5 9,990 49,950
5 7,452 37,260
6 8,800 52,800
7 11,760 82,320

376,330
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F9_TOP_BASALT m2  Pav. Programa Petra Basalto peça 20x30x10cm col·locat amb morter

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid
de basalt , amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de 3cm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diametre)
estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica morter de rejun-
tat tipus VDW-805, o equivalent.

P02 (5,7x 2,7) 8 11,970 95,760
P02 (11x 2,8) 6 20,970 125,820
P02 (2,7x 2,7) 11 4,635 50,985
P02 (2,7x 2) 2 3,705 7,410
P02+P03 (11,4x 2,8) 6 14,040 84,240

364,215

F9_TOP_ULL   m2  Pav.Programa Petra Basalto 20x30x10 cm s. llit d'ull de perdiu  

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid
de basalt , col·locat sobre llit d'ull de perdiu amb separadors de pvc 3.5 cm, reblert de junts amb sor-
ra fina

P03 (3,26x 2,7) 6 6,850 41,100
P03 (3,7x 2,7) 5 7,770 38,850
P03+arb (2,76x 2,7) 5 4,750 23,750
P03+arb (4,2x 2,8) 6 7,740 46,440
P03 (1,1x 1,9) 10 1,650 16,500
P03 (1,1x 3.1) 8 2,640 21,120
P03 (2,8x 2,8) 5 7,840 39,200

226,960

F9_TOP_BLANC m2  Pav. Programa Petra Blanc peça 10x30x10cm col·locat amb morter  

Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco, Blanc amb àrid de marbre, col·lo-
cat amb morter de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de
3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm
de diametre) estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica
morter de rejuntat tipus VDW-805, o equivalent.

P02 (5,70x 2,70) 8 3,420 27,360
P02 (11x 2,8) 6 7,230 43,380
P02+P03 (11,4x 2,8) 5 4,800 24,000
P02 (2,7x 2) 2 1,350 2,700
P02 arb (2,7x 2,7) 11 1,390 15,290

112,730

F9_TOP       m2  Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petr de Breinco, Petr

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco, Petra White, col·locat amb morter
de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de 3cm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diametre)
estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica morter de rejun-
tat tipus VDW-805, o equivalent.

PLAÇA 1 4.095,580 4.095,580

4.095,580

F9E1320G     m2  Paviment panot, 20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor           

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

PANOT ESTRIAT GUALS 6 4,000 1,000 24,000

24,000
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F9E13ASD     m2  Tarima de fusta Ipe de 1ª qualitat, de 22x96mm amb llarg variabl

Tarima de fusta Ipe de 1ª qualitat, de 22x96mm amb llarg variable, cantos roms, tractada amb oli
Monocoat, amb anclatge ocult col·locada sobre rastrells de 40x40 i 40x60mm de Pi de Flandes i
tractament risc 4, segons detall de projecte.

1 8,700 8,600 74,820

74,820

F9E13AD23    ml  Confecció de graó de fusta de Ipe, amb contrahuellas formades pe

Confecció de graó de fusta de Ipe, amb contrahuellas formades per tauló de fusta de 160x33mm i
llarg variable, canto rom, fixades sobre llata de fusta de 38x50mm, tracta amb oli Monocoat, tot se-
gons detall de projecte

1 3,000 10,000 30,000

30,000

F9A1201F     m3  Paviment sauló,estesa+picon.95%PM                               

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM

SAULÓ 1 109,640 0,150 16,446

16,446

F618681K     m2  Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de cime

Paret de gruix  20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

grada 1 10,000 0,400 4,000
bancs 2 3,000 0,400 2,400

2 1,750 0,400 1,400

7,800

F61ZQ025     m3  Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

10 0,400 0,160 0,640
bancs 2 3,000 0,400 0,160 0,384

2 1,750 0,400 0,160 0,224

1,248

F61Z3000     kg  Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 pe

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

50 50,000

50,000

F9F15102     m2  Reposició de paviment de llambordins de formigó  de 10x20x8cm   

Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix ,
preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

1 40,000 40,000

40,000

F9G234AS     m2  Paviment continu exterior de formigó en massa de 15 cm de gruix,

Paviment continu ex terior de formigó en massa de 15 cm de gruix , amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/10/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i v ibrat manual; capa de rodadura
amb àrid de silice i pols de quars, pigments blanc, tractat superficialment amb capa de trànsit de ren-
diment 3 kg/m², amb una duresa MOHS dels àrids 9, i amb acabat polit tipus durpolish de dursil, o
equivalent, inclou junts de retracció de 30mm de profunditat fets amb tall de disc cada 30m2.

1 14,000 2,200 30,800
aparcament 1 38,000 2,400 91,200
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122,000

F9G23AS34    m2  Formació de rampa de formigó HM-20 mida màxima de l'arid 10cm ac

Formació de rampa de formigó HM-20/P/10/I, amb mida màxima de l'arid 10cm acabat polit, de
30cm d'alçada màxima

12 1,600 19,200

19,200
APARTAT 1.1.5 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

FDK2UC30     u   Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·la-
cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

1 1,000 1,000

1,000

EGD2223D     u   Placa connex.terra acer,form.estel (mass.),S=0,3m2,g=4,5mm,soter

Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de
gruix  i soterrada

1 2,000 2,000

2,000

EGDZU001     u   Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p              

Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.lo-
cat superficialment

1 2,000 2,000

2,000

FG21RD1G     m   Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix , amb unió encolada
i com a canalització soterrada

1 30,000 30,000

30,000

FG380907     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

1 10,000 10,000

10,000

FG22TA1K         Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1 120,000 120,000

120,000

FHNZ001      m   Linea de llum tipus Underscore 18-Ledstrip amb lluminària lineal

Linea de llum tipus Underscore 18-Ledstrip amb lluminària lineal Ledstrip Tube RGB, 5W/m 12V,
90lm/m de iGuzzini, consta de perfil d'alumini de superfície baix  rígid sense marc de 13,5x16,8mm ti-
pus MXK8 d'iGuzzini de color plata, lluminària ledstrip tube amb mòduls de 5m, alimentador electrò-
nic 35W 12V (1 cada 5m), seqüenciador PWM master amb sortida de tensió amb radio control per a
RGB màxim 2 bobines (una unitat per partida), seqüenciador PWM Slave amb sortida de tensió sen-
se radio control per a RGB (1 cada 5ml), kit terminal ledstrip (1 cada 5m), difussor translúcid Unders-
core Ledstrip RGRB de iGuzzini, extrems de tancament per a perfil minimal per a ledstrip RGB (1
cada 4m), clips de fixació per a perfils lineals (1 cada 2m), tasa RAEE corresponent, tot muntat co-
nectat i comprovat.
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1 130,000 130,000

130,000

FHNZZ004     u   Proyector modelo TOP-404/A40 de carandini o equivalent,         

Proyector modelo TOP-404/A40 de carandini o equivalent, clase I, armadura y  marco de fundición
inyectada de aluminio pintado en color gris RAL 7039, v idrio de cierre montado al marco y sellado
con silicona, junta de estanqueidad de silicona alojada en acanaladura del marco, caja de conexiones
incorporada con opción de colocación cortacircuitos seccionables, reflector asimétrico frontal a 40º,
de chapa de aluminio abrillantado y anodizado. Apertura rápida mediante palanca de fundición, acce-
so a la lámpara y  al equipo por la parte frontal, grado de protección del conjunto IP-66, con equipo in-
corporado de Vmh de 150 W montado en placa extraíble y  horquilla de fijación de pasamano de ace-
ro galvanizado. s'inclouen els mitjans aux iliars per el muntatge, tot complert i acabat segons planols
de detall de projecte.

1 6,000 6,000

6,000

FHNZZ007     u   Alimentació per instal·lacio de luminaries de led inclos connexi

Alimentació de linea LED, inclou connexió a armari d'enllumenat ex istent, protecció amb interruptor
autòmatic magnetotèrmic de 16A, tipus PIA corba MA,

1 1,000

1,000

FG151422     u   Caixa estanca de derivació, de 180x60x60, IP-54                 

Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 180x60x60 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

12 12,000

12,000

FG319234     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1 180,000 180,000

180,000
APARTAT 1.1.6 XARXA DE REG                                                    

FJSAZME1Z    u   Programador Rain Bird ESP-LX Modular                            

Programador Rain Bird ESP-LX Modular de 8 estacions ampliable fins a 32, afegint móduls de 4 a 8
est., pantalla LCD amb programació mitjançant símbols, 4 programes, Water budget de 0 a 300%  en
increments de 1% , transformador intern 230V/24V-50Hz, amb muntatge exterior. Inclou kit de protec-
ció antidescarrega LPVK-12E i instal·lació del programador amb la corresponent connexió, compro-
vacions eléctriques y programació, a punt per funcionar.

S1-S2-S3 1 1,000
S4 1 1,000

2,000

FG1BZME2     u   Rain sensor RSD-BEx                                             

Subministrament i col·locació de sensor de pluja Rain sensor RSD-BEx

S1-S2-S3 1 1,000
S4 1 1,000

2,000

FJSZU004Z    * u   Connexió elèctrica entre programador i escomesa                 

Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de 100W a 220V amb ICPM
de protecció de 5a instal.lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de
cable de coure 2x6 mm2 vfv100 entubat

S1-S2-S3 1 1,000
S4 1 1,000
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2,000

FDK2ZTC1     * u   Pericó de 120x60x60                                             

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb paret de 15 cm de gruix  de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complert i acabat inclòs lliscat interior i fons de
grava i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins

S1-S2-S3 1 1,000
S4 1 1,000

2,000

FDK2ZTC2     u   Pericó de 50x36x32 HDPE, amb by-pass sectorial                  

Pericó de 50x36x32 de Polietilé d'Alta Densitat tipus Rain Bird VB1419 amb tapa i clau, Extensió
Rain Bird VB1419 sense tapa, rejilla RainBird VB1419G  amb filtre de 300 micres, tapa de ferro fos i
marc d'acer, clau per tancar i elevar tapes, instal·lació d'arqueta amb la corresponent vàlvula de co-
nexionat, by-pass sectorial, comprovació elècctríca llesta per funcionar

S2 1 1,000
S3 1 1,000
1 2 2,000

4,000

FDK22TCD     u   Vàlvula elèctrica tipus 100-PGA de RainBird, amb presa roscada d

Vàlvula elèctrica tipus 100-PGA de RainBird, amb presa roscada de 1" , cos en PVC configuració
linea/angle,control de caudal  Soleinode 24V, regulador de pressió PRS-Dial

4 4,000

4,000

FDK22RAIA    u   Valvula manual 1"                                               

Valvula manual 1"

2 4,000 8,000

8,000

FN81ZTE1     u   Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica                  

Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica de  diàmetre nominal 1.1/4´´, de 10 bar de PN, de
bronze, amb arqueta VB-708

1 1,000

1,000

FN81ZME2Z    * u   Vàlvula ventosa anti-sifó diàmetre nominal 1/2´´                

Vàlvula ventosa anti-sifó de diametre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, amb arqueta
VB-708

S4 2 2,000

2,000

FJS_001      u   Difusor emergent Rain Bird 1804-SAM-PRS                         

Subministrament i instal·lació de difusor emergent Rain Bird 1804-SAM-PRS, alçada emergent de
10,2cm, pressió de 1 fins a 2,1 bar, dispositiu antidrenatge SAM i regulador de pressió PRS, amb
boquilla rotatoria RN-17-24 de 90º o 180º segons plànol. Inclou accessoris i instal·lació de difusor
amb boquilla conectat a la canonada general, comprobada i llesta per funcionar.

S1 8 8,000
10 10,000
6 6,000

S2 6 6,000
10 10,000
6 6,000

S3 10 10,000

56,000
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FJS_0323     u   Boquillagiratòria 90/180/360º                                   

Boquillagiratòria 90/180/360º

56 56,000

56,000

FJS_000      m   UniTechline, tub degoters autocompensants, d-16 cada 33cm, 2,3l/

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de D=16 mm amb degoters autocompensants
integrats cada 33cm, tipus UniTechLine, amb caudal  2.3l/h per degoter. Inclòs accessoris i esta-
ques.

S4 1 255,000 255,000
1 289,000 289,000

544,000

FFB25355     m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

S1 1 48,000 48,000
1 57,000 57,000
1 33,000 33,000

S2 1 35,000 35,000
1 56,000 56,000
1 33,000 33,000

S3 1 55,950 55,950

317,950

FFB26355     m   Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

32mm 1 31,000 31,000
1 54,000 54,000
1 48,000 48,000

133,000

FFB27455     m   Tub PE 80,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-          

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

S4 1 20,000 20,000

20,000

FFA1ZME1     m   Tub de PVC rigid de 110 mm de diàmetre, per protegir canalitzaci

Tub de PVC rigid de 110 mm de diàmetre, per protegir canalitzacions de reg en les zones pavimen-
tades i col·locat al fons de la rasa

S3 1 31,000 31,000

31,000

FFB1DES      m   Cablejat per programadors entre programador i Solenoides, inclou

Cablejat per programadors entre programador i Solenoides, inclou cable de mando RainBird DI115
1x1,5mm2, conductor de coure rígid doblre recobriment PVC-PE

1 20,000 20,000

20,000
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FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

S3 1 31,000 31,000

31,000

ED7FZTD      m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=50 mm,PN=6 b 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 50 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sor-
ra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

1 5,000 5,000

5,000

F2221242     m   Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i com-
pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

25mm 1 47,000 47,000
3 35,000 105,000
3 55,000 165,000

32mm 1 31,000 31,000
1 54,000 54,000
1 48,000 48,000

40mm 1 20,000 20,000

470,000

FDK2ZTC4     u   Pericó de formigó prefabricat 30x30x33 , valvula 1 1/4" descarre

Pericó de formigó prefabricat 30x30x33 col·locat en solera de formigó, desguàs i vàlvula racord de  1
1/4'' per rentatge de xarxa de degoteig  bastiment d'acer i tapa de fosa segons requeriments de Parcs
i Jardins

1 1,000 1,000

1,000

FDK26257     u   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

2 2,000

2,000
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APARTAT 1.1.7 MOBILIARI URBÀ                                                  
FQ000000     u   Banc de pedra artificial de 120x120x45 cm Basic de Breinco      

Banc monolític de formigó prefabricat de 120x120x46 cm amb base retranqueijada 5cm ,tipus Basic
de Breinco, acabat smooth de color negra, col·locat sobre la base del  pav iment.

10 10,000

10,000

FQ11ZZ10     u   Banc NEOBARCINO de Benito                                       

Banc NEOBARCINO de bENITO o equivalent de 180cm de llargària. Seient de llistons de amb
fusta tropical amb certificat FSC  amb oli de dos components. Potes de fosa d'alumini amb recobri-
ment plàstic. ancorada mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antiox idant, fixada
mecanicament al pav iment amb resines epoxi, ciment ràpid o similar. Pes: 19kg. Transport i col·lo-
cació inclososs

5 5,000

5,000

FQ1323K3     u   Banc de pedra artificial Pause side 262x45x60cm de Breinco      

Banc de formigó prefabricat de 262,40x60cm tipus Pause Side de Breinco, acabat smooth color whi-
te, colocat .

2 2,000 4,000

4,000

FQ12390      m   Formació de banc de fusta de Ipe, de 56cm d'ampla, format per 5 

Formació de banc de fusta de Ipe, de 56cm d'ampla, format per 5 rastrells 70x33mm, un llistó de
70x70mm fresat i un frontal de 45x190mm, de llarg lliure i cantells roms, tractat amb oli Decking Oil
Duo System de Rubio Monocoat, muntat  sobre rastrells de 40x40mm  de fusta de pi cuperitzat, tot
muntat segons detall de projecte.

1 121,000 121,000

121,000

FQ12340A     * m   Raspatller de fusta de Ipe, 250cm de llarg, amb forma trapezoida

Raspatller de fusta de Ipe, 250cm de llarg, amb forma trapezoidal a partir d'un tabló de 180x90mm,
amb cantos rom, tractat ractat amb oli tipus Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat, 3 perfils
metàl·lics L40 d'acer de suport amb imprimació antiox idant i acabat amb Esmalte Directo de la casa
Hammerite, dos mans,tot segons detall de projecte,

1 6,000 6,000

6,000

FQ12335      * u   Formació de banc dobe (Detall 05), amb tarima de fusta de 96x22m

Formació de banc dobe (Detall 05), amb tarima de fusta de 96x22mm i llarg variable, muntada sobre
bastidors de pi cuperitzat format per llata de 60x40mm segons detall, amb raspatller doble trapezoidal
de 2 tablons de 180x90mm, inclos suport d'acer T40 cada 100cm amb imprimació antiox idant i aca-
bat Esmalte Directo de Hammerite, inclos remat de 160x33mm, i remat de tester format per xapa de
1,2mm de gruix  acabat lacat negra de 24x140cm tallada seguint forma del banc, tot segons el detall
de projecte.

1 1,000

1,000

FQ213112     u   Paperera trabucable  Model Barcelona 70l                        

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre ,tipus Model Barcelona 70l de planxa llisa i perforada
d'1,5 mm de gruix  electrocincada, i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada a base de formigó

8 8,000

8,000
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FQ21345PL    u   Pilona de cos extraible d'acer de 900x70x70 amb base empotrable 

Pilona de cos extraible d'acer de 900x70x70 amb base empotrable d'acer galvanitzat de
210x90x90mm, longitud total del conjunt 1100mm, acabat amb imprimació i esmalt de poliester al
forn, tancament amb clau de cap triangular, tot muntat i acabat

4 4,000

4,000
APARTAT 1.1.8 JARDINERIA                                                      

FR71121K     m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa                        

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 % , superfície < 500 m2, in-
cloent el corronat posterior , i la primera sega

P03 (4,75x 5) 5 4,400 22,000
5 0,280 8,400 6                                               
5 0,275 17,875 13                                              

P02+P03 7 1,400 9,800
7 0,420 20,580 7                                               

P03 (3,7X2,7) 5 0,370 11,100 6                                               
P03 (2,76X2,7) 5 0,276 8,280 6                                               
P03 (3,26X2,7) 6 0,326 11,736 6                                               

109,771

FR7212J0     m2  Hidrosembra llavors gespa mixta amb flor                        

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 40 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador mi-
crobià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

P05 1 170,240 170,240

170,240

FR6P1595     u   Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubi-
cació, reblert del clot amb 50%  de sorra, 25%  de terra de l'excavació i 25%  de compost, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

1 8,000 8,000

8,000

FR6P5465     u   Trasplantament dins de l'obra de margalló                       

Trasplantament dins de l'obra de margalló de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, exca-
vació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals
i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%  de sorra, 25%  de terra de l'exca-
vació i 25%  de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació

Margalló 1 1,000

1,000

FR3P2154     * m3  Aportació terra vegetal                                         

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv itat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P03 (4,75x 5) 5 4,400 0,100 2,200
5 0,280 0,100 0,840 6                                               
5 0,275 0,100 1,788 13                                              
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P02+P03 7 1,400 0,100 0,980
7 0,420 0,100 2,058 7                                               

P03 (3,7X2,7) 5 0,370 0,100 1,110 6                                               
P03 (2,76X2,7) 5 0,276 0,100 0,828 6                                               
P03 (3,26X2,7) 6 0,326 0,100 1,174 6                                               
P05 1 170,240 0,100 17,024

28,002

FR3A7010     * m2  Condicionament del sol amb adob mineral                         

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P05 1 170,240 170,240

170,240

FRE612C0     * u   Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, am    

Pda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa ge-
nerada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

1 61,000 61,000
-1 61,000 -61,000

fase 2 1 23,000 23,000
-1 23,000 -23,000

0,000

FRRESSES     * u   tutor de 4 estaques                                             

tutor de 4 estaques rustiques de 8cm de diàmetre i 20cm d'alçada

1 61,000 61,000
fase 2 1 23,000 23,000

84,000

1UDUEUDE     * u   Acondicionament i tall d'arrrels afectades per excavació, motose

Acondicionament i tall d'arrrels afectades per excavació amb motoserra, imclou control de les opera-
cions d'excavació, identificació d'arrels afectades i tall  minimitzant els danys en l'abre. (preu per uni-
tat d'arbre tractat)

1 50,000 50,000

50,000
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APARTAT 1.1.9 OBRA CIVIL XARXA D'AIGUA                                        
1.1.14.6     m3  Llit de sorra compactada 10cm, compactat 95%PM                  

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 0,40 m, per a formació de llit de sorra compactat al 95%  del
proctor modificat i 0,10 m d'alçada.

1 540,000 0,400 0,100 21,600

21,600

F2221774     m   Excavacio de rasa  instalacions 40x65cm, reblert                

Excavacio de rasa per pas instalacions  de 40cm d'amplaria i 65cm de profunditat, inclos  reblert i
compactacio al 95% PM, en tongades de 15cm , amb terres seleccionades de la propia excavació.

Rases plaça 1 26,000 26,000
1 133,000 133,000
1 2,000 2,000
1 2,000 2,000
1 78,000 78,000
1 21,000 21,000
1 145,000 145,000
1 8,000 8,000
1 75,000 75,000
1 12,000 12,000
1 12,000 12,000

Rases passatge 1 12,000 12,000
1 9,200 9,200

535,200

FRFRF        u   Armari comptadors                                               

 Armari (fornícula) d'obra per a comptadors de 135x125x65cm, amb compartiment per bie format per
tancament de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament d'instal·lacions , inclos
marc i portes d'acer amb clau de companyia de 2 fulles de 50x125cm., sobre llit de formigó, sostre
format amb supermaó i impermeabiltzació de cautxu,  tot arrebossat, acabat imitació formigó blanc
amb morter cosmetic PAC Cosmetic de la casa JAM Architectonics Care.

2,000

EJ5128CB     u   Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres i 12 comptadors  

Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 12 comptadors, de diàmetre
2", connectada a les derivacions indiv iduals i al ramal principal

2 2,000

2,000

EJM12403     u   Muntatge de comptador d'aigua subministrat per la companyia, per

Muntatge de comptador d'aigua subministrat per la company ia, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal.

14 14,000

14,000

1.1.14.5     m   Canal de formigó polimer prefabricat  de 30x10cm amb tapa regist

Canal de formigó polimer prefabricat  de 30x10cm per a per a conducció de canonades d'aigua, amb
tapa registrable de formigó armat prefabricat de 60mm de espessor 3n mòduls de 30x90cm, cada
mòdul de tapa portarà embegut anella amb passador per poder aixecar la peça, .

2 35,000 70,000

70,000

FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
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1 535,000 535,000

535,000
APARTAT 1.1.10 VARIS                                                           

CERES        * m2  Pintura de resina epoxi tipus Ardex R50 ES de color blanc       

Pintura de resina epoxi tipus Ardex R50 ES de color blanc

112 0,450 50,400
72 0,450 32,400

82,800

K877151A     m2  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter a

Sanejat i rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additius de ciment blanc
de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèv i buidat i neteja del material dels junts

1 102,000 0,450 45,900
1 72,000 0,450 32,400

78,300

FRESSE       u   Muntatge i demuntatge de boca d'incendis (bies) existent segons 

Muntatge i demuntatge de boca d'incendis (bies) ex istent segons la nova orientació de projecte a una
distància màxima de 2m de la seva actual posició

2 2,000

2,000

K89ADES00    m2  Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en bon

Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en bon estat, mitjançant neteja de la superfí-
cie amb alcohol, i eliminació de la pintura ex istent, per procedir posteriorment al seu repintat (no in-
clòs en aquest preu).

1 63,000 63,000

63,000

K894ABJ0     m2  Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb 

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues
d'acabat

11 5,000 0,450 24,750
8 5,000 0,450 18,000
3 5,000 0,450 6,750
6 5,000 0,450 13,500

63,000

FBA31111     m   Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintu

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, de 10cm d'amplaria, amb pintura acrílica i micro-
esferes de v idre de color blanc o groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

1 35,000 35,000
4 2,200 8,000 70,400

105,400

K9DED        u   Reposició de tapes de reg                                       

Reposició de tapes de reg malmeses, amb tapa de fosa grisa de mides variables, entre 30x30 i
40x60cm, d'entre 20 i 40kg, inclos desmuntatge de tapa i bastiment actual i nou bastiment fixat meca-
nicament a arqueta ex istent.

1 10,000 10,000

10,000
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APARTAT 1.1.11 SEGURETAT I SALUT                                               
SEG-01           Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut 

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut

1 1,000

1,000
SUBCAPITOL 1.2 Zona 2                                                          
APARTAT 1.2.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
SUBAPARTAT 1.2.1.2 ENDERROCS                                                       

F2194AG5     m2  Demol.paviment form.,e=15cm,a>2m,martell trenc.                 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 1.006,500 1.006,500

1.006,500

F2194JC5     m2  Demol.paviment formigo prefa.sob/form.,e=15cm,a>2m,martell      

Demolició de paviment de peces de formigó prefabricat col·locats sobre formigó, de fins a 10cm de
gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Vorera 1 1.006,500 1.006,500

1.006,500

F21R11A5     u   Tala cont. dir. arbre 6-10m+arren. soca+càrrega i transp. cam.  

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

VORERA 1 4,000 4,000

4,000

F2R542A7     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km

1 1.006,050 0,200 201,210
suma parcial 201,210
esponjament 30% 1 201,210 0,300 60,363

261,573

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1 1 261,573 261,573

261,573

F2191306     m   Demol.vorada form.sob/form.,martell trenc.                      

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 172,000 172,000
marquesina 1 94,000 94,000

2 5,500 11,000
fase 2 1 174,000 174,000

451,000
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SUBAPARTAT 1.2.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              
F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

1 1.007,000 1.007,000

1.007,000

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

Excavació per a rebaix  en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

1 1.007,000 0,150 151,050

151,050

F24120DA     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 151,000 1,200 181,200

181,200

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 151,000 1,200 181,200

181,200
APARTAT 1.2.4 PAVIMENTS                                                       

F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

1 130,150 130,150

130,150

F9E1320G     m2  Paviment panot, 20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor           

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Panot estriat guals 1 4,000 1,000 4,000
Vorera 1 750,000 750,000

754,000

F9265G11     m3  Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran

Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

VORERA 1 750,000 0,150 112,500

112,500

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

GUAL v 120 BREINCO O SIMILAR
AMB CAPS DE GUAL 4,4 4,400

4,400
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F9A1201F     m3  Paviment sauló,estesa+picon.95%PM                               

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM

SAULÓ 1 238,400 0,050 11,920

11,920
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PRESSUPOST
Plaça Centre Direccional                                        
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1.0 Plaça Centre Direccional                                        
SUBCAPITOL 1.1 Zona 1                                                          
APARTAT 1.1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
SUBAPARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                 

K21QU510C    u   Trasllat provisional de contenidor amb mitjans mecànics         

Trasllat prov isional de contenidor amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o conteni-
dor

2,650 28,91 76,61

HRE22100     u   Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent

Protecció indiv idual de tronc d'arbre de perímetre aprox imat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fus-
tes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'en-
conxat, amb el desmuntatge inclòs

73,000 38,12 2.782,76

F21Q2501     u   Retirada paperera anc. terra, end. daus form. i càrrega cam.    

Desmuntatge de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecàni-
ca de l'equipament i la runa sobre camió i aplec de papereres per a la seva reutilització.

7,000 3,66 25,62

F21Q1121     u   Retirada banc de fusta L<=2,5 m, end. daus form. i càrrega cam. 

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,000 8,77 43,85

K21QU510     u   Desmunt. d'equip. amb mitjans manuals i aplec per reutilització 

Desmuntatge d'equipament urbà (Opi publicitari i bústia) amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització.

10,000 22,62 226,20

F21QQB01     u   Retirada pilona fosa, end. daus form. i càrrega cam.            

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

12,000 6,09 73,08

F21QZ501     u   Trasllat provisional de senyal de trànsit                       

Desmuntat i reubicació de senyal de trànsit, inclòs suports i demolició de fonamentació i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1,000 6,21 6,21

F991ZQUI     u   Desplçament de quiosc de flors                                  

Desplaçament prov isional de quiosc dins de l'obra fins a 20m de distància, que inclou el desplaça-
ment de les escomeses, la posterior reposició del quiosc al nou punt i la l’execució de les noves es-
comeses (llum i aigua).

1,000 666,66 666,66

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS......................... 3.900,99
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SUBAPARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS                                                       
K2183A71     m   Arrencada de coronament de pedra                                

Arrencada de coronament de pedra de fins a 45cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

10,000 4,29 42,90

F2135123     m3  Enderroc de mur de contenció de pedra, amb comp. i càr. camió   

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

4,000 23,59 94,36

F2168943     m2  Enderroc de jardineres i retirada de terres                     

Enderroc de paret formada per peces prefabricades de formigó i fàbrica ceràmica, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou retirada de terres de la
jardinera.

23,880 17,33 413,84

F219FFA0     m   Tall paviment de form. 10 cm de fondària                        

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

493,120 5,08 2.505,05

F2191306     m   Demol.vorada form.sob/form.,martell trenc.                      

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

191,910 3,38 648,66

F2191305     m   Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i c

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

100,000 3,50 350,00

F2192C06     m   Demol.vorada+rigola sob/form.,martell trenc.                    

Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroex-
cavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

514,880 3,97 2.044,07

F2131223     m3  Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrre

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

41,191 30,02 1.236,55

F2194U32Z    m2  Demol.paviment llamb. sob/form,a>2m,m.mec.+càrrega cam.         

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió

198,000 1,26 249,48

F2194JA1     m2  Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fin

Demolició de paviment de llambordí col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

40,000 12,72 508,80

F2194AG5     m2  Demol.paviment form.,e=15cm,a>2m,martell trenc.                 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4.948,000 3,18 15.734,64
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F2194AE1     m2  Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fin

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i fins a 0,6 m d'amplària, amb compres-
sor i càrrega sobre camió

40,000 25,37 1.014,80

F21R1165     u   Tala cont. dir. arbre <6m+arren. soca+càrrega i transp. cam.    

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

3,000 103,40 310,20

F21R11A5     u   Tala cont. dir. arbre 6-10m+arren. soca+càrrega i transp. cam.  

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

6,000 147,04 882,24

F2R542A7     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km

1.311,305 3,62 4.746,92

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1.312,000 9,14 11.991,68

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2 ENDERROCS ................................... 42.774,19
SUBAPARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              

F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

4.948,000 1,16 5.739,68

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

Excavació per a rebaix  en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

1.231,591 3,57 4.396,78

K22J101A     m3  Ret.terra jardinera,m.man.+aplec p/aprofit.                     

Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

11,424 66,05 754,56

F222H222     m3  Cates. Excavació de rasa per localitzar serveis                 

Excavació de rasa per localitzar serveis, en terreny no classificat amb mitjans manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora.

1,440 74,73 107,61

F2225121     m3  Excavació de rasa, 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà         

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retro-
excavadora i amb les terres deixades a la vora

27,570 6,90 190,23

F228A60F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

2,400 8,63 20,71
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F222H420     m3  Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny co

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

3,200 8,48 27,14

F24120DA     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1.500,000 4,52 6.780,00

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1.800,000 3,38 6.084,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES.................. 24.100,71

TOTAL APARTAT 1.1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS
PREVIS I ENDERROCS

70.775,89
APARTAT 1.1.2 CLAVEGUERAM                                                     

FD5JZTREZ    m   Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 80x30 cm (mides i

Caixa per a embornal prefabricat de formigó de 80x30 cm (mides interiors), sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I. Inclou conexió de colectors, formació de
mitjacanya en tot el perímetre. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

14,000 152,80 2.139,20

FDD15525Z    * m   Adaptació paret per a pou i caixa embornal                      

Adaptació, a nova cota de paviment, posició i dimensions de la nova tapa, de pous i caixes d'em-
bornal. Paret de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10

29,000 42,00 1.218,00

FDDZZT00     u   Bastiment quadrat,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,  

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pou de registre amb tapa abatible tipus Norinco, Cofun-
co o  equivalent, pas lliure de 700x700mm de diàmetre i classe C-250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AE-
NOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

9,000 153,98 1.385,82

FD5Z76CK     u   Bastiment i reixa de fosa dúctil, per a embornal, tip. Barcelona

Bastiment i reixa de fosa dúctil, per a embornal, tipus Barcelona mod. M-3-R de Fabregas Clase
C-250 segons normes UNE-EN 124,  de 800x300 mm i 9,9dm3 de superfície d'absorció, segons
detall de projecte, col·locat amb morter. Segons normes UNE-EN 124 i AENOR RP 0023. Tot com-
plet i acabat segons especificacions de projecte.

45,000 48,39 2.177,55

F21DZTDP     u   Connexió de col·lector nou a POU O COL·LECTOR existent          

Connexió de col·lector nou a pou/col·lector ex istent de formigó. Inclou formació del forat en pou o
col·lector, peces especials de connexionat i sellats, amb els mitjans necessaris i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, com també la càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Tot complet i acabat segons projecte.

8,000 34,75 278,00

FD7JJ186     m   Tub pead doble paret corrugat dn 315 mm                         

Tub PEAD doblre paret corrugat DN 315 mm rigidesa cirunferencia minima 8KN/m2 inclou junta per
unió i lubricant especial per a juntes col·locat al fons de la rasa

21,300 22,53 479,89
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GED          * m   Neteja de tub de claveguera amb mitjans mecànics i aigua a press

Neteja de tub de claveguera amb mitjans mecànics i hidrodinàmics, inclou la retirada de tots els diò-
sits o residus que causin obstrucció del tub i inspecció final amb càmara de T.V i informe de inspec-
ció.

165,000 8,43 1.390,95

FD957470     m   Recobriment exterior clavegueres d-30cm, 15cm HM-20/P/I         

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I, inclòs obertura de rasa de 60cm d'ampla i fins a 1m de profunditat amb
mitjans manuals, reblert i posterior compactat

50,000 22,30 1.115,00

FD757315     m   Reparació mitjançant substitució de tub, claveguera de tub de fo

Reparació mitjançant substitució de tub, claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interior-
ment amb morter de ciment 1:6, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

20,000 47,56 951,20

TOTAL APARTAT 1.1.2 CLAVEGUERAM.......................................... 11.135,61
APARTAT 1.1.4 ENCINTATS I  PAVIMENTS                                           
SUBAPARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS                                                       

K8JRD3S1     * m   Desmuntatge, reparació i posterior col·locació de peces de coron

Desmuntatge, reparació i posterior col·locació de peces de coronament de pedra, es repararà amb
morter tècnic de reparació clase R4 tipus SikaTop-122 de la casa Sika un cop netejades i sanejades
les superfícies malmeses i passiv itsades les armadures ox idades.

30,000 19,76 592,80

K8J36B7K     * m   Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix , amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

72,000 75,14 5.410,08

F9715G11     m3  Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàs

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

47,673 79,53 3.791,43

F97422EA     m   Rigola de 20x20x8cm  peces de morter de ciment de colo          

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·lo-
cades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

333,590 11,18 3.729,54

F975ZT06     m   Rigola Programa Zehn Basalto Breinco _30x20x10 cm  negra        

Rigola de 30 cm d'amplada de pedra artificial tipus Programa Zehn Basalto de Breinco, o  equivalent,
color negre, de forma rectangular de 30x20 cm i 10 cm de gruix , col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix , anivellada segons replanteig, prev i en-
llardat de les peces per la cara del recolzament amb morter adhesiu tipus Pegoland, Fermaflex o si-
milar equivalent, específic per a bases pètrees. Inclou reblert de junts de 5 mm amb un 60%  de sor-
ra fina i un 40%  de resines epoxi VDW805,  ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en cor-
bes del carrer, separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació
a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.

308,120 19,77 6.091,53
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F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

304,340 21,76 6.622,44

F961A87A     m   Vorada de pedra granítica per a reposició de peces malmeses 15% 

Retirada i reposició de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x30
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compres-
sió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.
Per a reposició de peces ex istents malmeses (15% ).

22,500 45,30 1.019,25

F965ZTD91    m   Vorada corba formigó prefabricat tipus T5 220x300mm de ICA      

Vorada corba de peces de formigó, tipus T5 de Breinco o equivalent, de color negre, amb secció nor-
malitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

5,920 58,23 344,72

F965ZTD9     m   Vorada recta formigó prefabricat tipus T5 220x300mm de ICA      

Vorada recta de peces de formigó, tipus T5 de Breinco o equivalent, de color negre, amb secció nor-
malitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

331,680 22,05 7.313,54

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

32,000 29,05 929,60

F9915245     u   Escocell de 200x80 cm i 20 cm de fondària, amb 6 peces de morter

Escocell de 200x80 cm i 20 cm de fondària, amb 6 peces de morter de ciment, clase 3H, tipus ICA
P-3 de 1000x80x200 cm,  rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

12,000 67,53 810,36

F985ZT65     m   Gual per vehicles de peces de formigó, doble capa, de 60x30 cm, 

Gual per vehicles de peces de formigó, doble capa, de 60x30 cm, tipus Barcelona de ICA, inclos
peces especials de caps, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

5,000 35,66 178,30

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS...................................... 36.833,59
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SUBAPARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS                                                       
F9A2321A     m3  Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material   

Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material

62,102 32,53 2.020,18

F921R01J     m3  Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del ma-
terial al 98 %  del PM

912,290 14,76 13.465,40

F9265G11     m3  Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran

Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

696,302 72,71 50.628,12

F9265G144    u   Desaigua en solera format per passatub de pvc de 110mm de diamet

desaigua en solera format per passatub de PVC de 110mm de diametre de 15cm de llarg col·locat
segons detall

60,000 4,10 246,00

F7B451B0     m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 110-130g/m2,s/a

Geotèxtil format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col.locat sen-
se adherir

376,330 1,65 620,94

F9_TOP_BASALT m2  Pav. Programa Petra Basalto peça 20x30x10cm col·locat amb morter

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid
de basalt , amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de 3cm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diametre)
estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica morter de rejun-
tat tipus VDW-805, o equivalent.

364,215 33,15 12.073,73

F9_TOP_ULL   m2  Pav.Programa Petra Basalto 20x30x10 cm s. llit d'ull de perdiu  

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid
de basalt , col·locat sobre llit d'ull de perdiu amb separadors de pvc 3.5 cm, reblert de junts amb sor-
ra fina

226,960 31,39 7.124,27

F9_TOP_BLANC m2  Pav. Programa Petra Blanc peça 10x30x10cm col·locat amb morter  

Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco, Blanc amb àrid de marbre, col·lo-
cat amb morter de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de
3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm
de diametre) estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica
morter de rejuntat tipus VDW-805, o equivalent.

112,730 33,15 3.737,00

F9_TOP       m2  Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petr de Breinco, Petr

Paviment de peça 20x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco, Petra White, col·locat amb morter
de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix  de 3cm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diametre)
estesa en diferents escombrades fins al 70%  de la junta, per al 30%  restant s'aplica morter de rejun-
tat tipus VDW-805, o equivalent.

4.095,580 33,15 135.768,48
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F9E1320G     m2  Paviment panot, 20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor           

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

24,000 22,40 537,60

F9E13ASD     m2  Tarima de fusta Ipe de 1ª qualitat, de 22x96mm amb llarg variabl

Tarima de fusta Ipe de 1ª qualitat, de 22x96mm amb llarg variable, cantos roms, tractada amb oli
Monocoat, amb anclatge ocult col·locada sobre rastrells de 40x40 i 40x60mm de Pi de Flandes i
tractament risc 4, segons detall de projecte.

74,820 125,00 9.352,50

F9E13AD23    ml  Confecció de graó de fusta de Ipe, amb contrahuellas formades pe

Confecció de graó de fusta de Ipe, amb contrahuellas formades per tauló de fusta de 160x33mm i
llarg variable, canto rom, fixades sobre llata de fusta de 38x50mm, tracta amb oli Monocoat, tot se-
gons detall de projecte

30,000 68,00 2.040,00

F9A1201F     m3  Paviment sauló,estesa+picon.95%PM                               

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM

16,446 17,67 290,60

F618681K     m2  Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de cime

Paret de gruix  20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

7,800 29,37 229,09

F61ZQ025     m3  Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

1,248 117,09 146,13

F61Z3000     kg  Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 pe

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

50,000 2,29 114,50

F9F15102     m2  Reposició de paviment de llambordins de formigó  de 10x20x8cm   

Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix ,
preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

40,000 43,10 1.724,00

F9G234AS     m2  Paviment continu exterior de formigó en massa de 15 cm de gruix,

Paviment continu ex terior de formigó en massa de 15 cm de gruix , amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/10/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i v ibrat manual; capa de rodadura
amb àrid de silice i pols de quars, pigments blanc, tractat superficialment amb capa de trànsit de ren-
diment 3 kg/m², amb una duresa MOHS dels àrids 9, i amb acabat polit tipus durpolish de dursil, o
equivalent, inclou junts de retracció de 30mm de profunditat fets amb tall de disc cada 30m2.

122,000 30,50 3.721,00

F9G23AS34    m2  Formació de rampa de formigó HM-20 mida màxima de l'arid 10cm ac

Formació de rampa de formigó HM-20/P/10/I, amb mida màxima de l'arid 10cm acabat polit, de
30cm d'alçada màxima

19,200 38,80 744,96

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS...................................... 244.584,50

TOTAL APARTAT 1.1.4 ENCINTATS I  PAVIMENTS......................... 281.418,09
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APARTAT 1.1.5 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
FDK2UC30     u   Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·la-
cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

1,000 57,08 57,08

EGD2223D     u   Placa connex.terra acer,form.estel (mass.),S=0,3m2,g=4,5mm,soter

Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de
gruix  i soterrada

2,000 36,11 72,22

EGDZU001     u   Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p              

Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.lo-
cat superficialment

2,000 17,14 34,28

FG21RD1G     m   Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix , amb unió encolada
i com a canalització soterrada

30,000 3,19 95,70

FG380907     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

10,000 6,50 65,00

FG22TA1K         Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

120,000 1,89 226,80

FHNZ001      m   Linea de llum tipus Underscore 18-Ledstrip amb lluminària lineal

Linea de llum tipus Underscore 18-Ledstrip amb lluminària lineal Ledstrip Tube RGB, 5W/m 12V,
90lm/m de iGuzzini, consta de perfil d'alumini de superfície baix  rígid sense marc de 13,5x16,8mm ti-
pus MXK8 d'iGuzzini de color plata, lluminària ledstrip tube amb mòduls de 5m, alimentador electrò-
nic 35W 12V (1 cada 5m), seqüenciador PWM master amb sortida de tensió amb radio control per a
RGB màxim 2 bobines (una unitat per partida), seqüenciador PWM Slave amb sortida de tensió sen-
se radio control per a RGB (1 cada 5ml), kit terminal ledstrip (1 cada 5m), difussor translúcid Unders-
core Ledstrip RGRB de iGuzzini, extrems de tancament per a perfil minimal per a ledstrip RGB (1
cada 4m), clips de fixació per a perfils lineals (1 cada 2m), tasa RAEE corresponent, tot muntat co-
nectat i comprovat.

130,000 119,00 15.470,00

FHNZZ004     u   Proyector modelo TOP-404/A40 de carandini o equivalent,         

Proyector modelo TOP-404/A40 de carandini o equivalent, clase I, armadura y  marco de fundición
inyectada de aluminio pintado en color gris RAL 7039, v idrio de cierre montado al marco y sellado
con silicona, junta de estanqueidad de silicona alojada en acanaladura del marco, caja de conexiones
incorporada con opción de colocación cortacircuitos seccionables, reflector asimétrico frontal a 40º,
de chapa de aluminio abrillantado y anodizado. Apertura rápida mediante palanca de fundición, acce-
so a la lámpara y  al equipo por la parte frontal, grado de protección del conjunto IP-66, con equipo in-
corporado de Vmh de 150 W montado en placa extraíble y  horquilla de fijación de pasamano de ace-
ro galvanizado. s'inclouen els mitjans aux iliars per el muntatge, tot complert i acabat segons planols
de detall de projecte.

6,000 248,92 1.493,52
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FHNZZ007     u   Alimentació per instal·lacio de luminaries de led inclos connexi

Alimentació de linea LED, inclou connexió a armari d'enllumenat ex istent, protecció amb interruptor
autòmatic magnetotèrmic de 16A, tipus PIA corba MA,

1,000 170,96 170,96

FG151422     u   Caixa estanca de derivació, de 180x60x60, IP-54                 

Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 180x60x60 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

12,000 9,59 115,08

FG319234     m   Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

180,000 1,69 304,20

TOTAL APARTAT 1.1.5 ENLLUMENAT PÚBLIC.............................. 18.104,84
APARTAT 1.1.6 XARXA DE REG                                                    

FJSAZME1Z    u   Programador Rain Bird ESP-LX Modular                            

Programador Rain Bird ESP-LX Modular de 8 estacions ampliable fins a 32, afegint móduls de 4 a 8
est., pantalla LCD amb programació mitjançant símbols, 4 programes, Water budget de 0 a 300%  en
increments de 1% , transformador intern 230V/24V-50Hz, amb muntatge exterior. Inclou kit de protec-
ció antidescarrega LPVK-12E i instal·lació del programador amb la corresponent connexió, compro-
vacions eléctriques y programació, a punt per funcionar.

2,000 345,00 690,00

FG1BZME2     u   Rain sensor RSD-BEx                                             

Subministrament i col·locació de sensor de pluja Rain sensor RSD-BEx

2,000 38,00 76,00

FJSZU004Z    * u   Connexió elèctrica entre programador i escomesa                 

Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de 100W a 220V amb ICPM
de protecció de 5a instal.lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de
cable de coure 2x6 mm2 vfv100 entubat

2,000 94,70 189,40

FDK2ZTC1     * u   Pericó de 120x60x60                                             

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb paret de 15 cm de gruix  de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complert i acabat inclòs lliscat interior i fons de
grava i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins

2,000 192,46 384,92

FDK2ZTC2     u   Pericó de 50x36x32 HDPE, amb by-pass sectorial                  

Pericó de 50x36x32 de Polietilé d'Alta Densitat tipus Rain Bird VB1419 amb tapa i clau, Extensió
Rain Bird VB1419 sense tapa, rejilla RainBird VB1419G  amb filtre de 300 micres, tapa de ferro fos i
marc d'acer, clau per tancar i elevar tapes, instal·lació d'arqueta amb la corresponent vàlvula de co-
nexionat, by-pass sectorial, comprovació elècctríca llesta per funcionar

4,000 162,04 648,16

FDK22TCD     u   Vàlvula elèctrica tipus 100-PGA de RainBird, amb presa roscada d

Vàlvula elèctrica tipus 100-PGA de RainBird, amb presa roscada de 1" , cos en PVC configuració
linea/angle,control de caudal  Soleinode 24V, regulador de pressió PRS-Dial

4,000 56,50 226,00

FDK22RAIA    u   Valvula manual 1"                                               

Valvula manual 1"

8,000 5,65 45,20
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FN81ZTE1     u   Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica                  

Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica de  diàmetre nominal 1.1/4´´, de 10 bar de PN, de
bronze, amb arqueta VB-708

1,000 30,66 30,66

FN81ZME2Z    * u   Vàlvula ventosa anti-sifó diàmetre nominal 1/2´´                

Vàlvula ventosa anti-sifó de diametre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de bronze, amb arqueta
VB-708

2,000 33,41 66,82

FJS_001      u   Difusor emergent Rain Bird 1804-SAM-PRS                         

Subministrament i instal·lació de difusor emergent Rain Bird 1804-SAM-PRS, alçada emergent de
10,2cm, pressió de 1 fins a 2,1 bar, dispositiu antidrenatge SAM i regulador de pressió PRS, amb
boquilla rotatoria RN-17-24 de 90º o 180º segons plànol. Inclou accessoris i instal·lació de difusor
amb boquilla conectat a la canonada general, comprobada i llesta per funcionar.

56,000 7,80 436,80

FJS_0323     u   Boquillagiratòria 90/180/360º                                   

Boquillagiratòria 90/180/360º

56,000 6,70 375,20

FJS_000      m   UniTechline, tub degoters autocompensants, d-16 cada 33cm, 2,3l/

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de D=16 mm amb degoters autocompensants
integrats cada 33cm, tipus UniTechLine, amb caudal  2.3l/h per degoter. Inclòs accessoris i esta-
ques.

544,000 1,05 571,20

FFB25355     m   Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

317,950 3,04 966,57

FFB26355     m   Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

133,000 3,71 493,43

FFB27455     m   Tub PE 80,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-          

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

20,000 4,85 97,00

FFA1ZME1     m   Tub de PVC rigid de 110 mm de diàmetre, per protegir canalitzaci

Tub de PVC rigid de 110 mm de diàmetre, per protegir canalitzacions de reg en les zones pavimen-
tades i col·locat al fons de la rasa

31,000 5,61 173,91

FFB1DES      m   Cablejat per programadors entre programador i Solenoides, inclou

Cablejat per programadors entre programador i Solenoides, inclou cable de mando RainBird DI115
1x1,5mm2, conductor de coure rígid doblre recobriment PVC-PE

20,000 0,74 14,80

FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
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31,000 0,28 8,68

ED7FZTD      m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=50 mm,PN=6 b 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 50 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sor-
ra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

5,000 23,88 119,40

F2221242     m   Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i com-
pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

470,000 5,53 2.599,10

FDK2ZTC4     u   Pericó de formigó prefabricat 30x30x33 , valvula 1 1/4" descarre

Pericó de formigó prefabricat 30x30x33 col·locat en solera de formigó, desguàs i vàlvula racord de  1
1/4'' per rentatge de xarxa de degoteig  bastiment d'acer i tapa de fosa segons requeriments de Parcs
i Jardins

1,000 151,23 151,23

FDK26257     u   Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

2,000 60,76 121,52

TOTAL APARTAT 1.1.6 XARXA DE REG........................................... 8.486,00
APARTAT 1.1.7 MOBILIARI URBÀ                                                  

FQ000000     u   Banc de pedra artificial de 120x120x45 cm Basic de Breinco      

Banc monolític de formigó prefabricat de 120x120x46 cm amb base retranqueijada 5cm ,tipus Basic
de Breinco, acabat smooth de color negra, col·locat sobre la base del  pav iment.

10,000 615,00 6.150,00

FQ11ZZ10     u   Banc NEOBARCINO de Benito                                       

Banc NEOBARCINO de bENITO o equivalent de 180cm de llargària. Seient de llistons de amb
fusta tropical amb certificat FSC  amb oli de dos components. Potes de fosa d'alumini amb recobri-
ment plàstic. ancorada mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antiox idant, fixada
mecanicament al pav iment amb resines epoxi, ciment ràpid o similar. Pes: 19kg. Transport i col·lo-
cació inclososs

5,000 562,70 2.813,50

FQ1323K3     u   Banc de pedra artificial Pause side 262x45x60cm de Breinco      

Banc de formigó prefabricat de 262,40x60cm tipus Pause Side de Breinco, acabat smooth color whi-
te, colocat .

4,000 760,00 3.040,00

FQ12390      m   Formació de banc de fusta de Ipe, de 56cm d'ampla, format per 5 

Formació de banc de fusta de Ipe, de 56cm d'ampla, format per 5 rastrells 70x33mm, un llistó de
70x70mm fresat i un frontal de 45x190mm, de llarg lliure i cantells roms, tractat amb oli Decking Oil
Duo System de Rubio Monocoat, muntat  sobre rastrells de 40x40mm  de fusta de pi cuperitzat, tot
muntat segons detall de projecte.

121,000 110,00 13.310,00

FQ12340A     * m   Raspatller de fusta de Ipe, 250cm de llarg, amb forma trapezoida

Raspatller de fusta de Ipe, 250cm de llarg, amb forma trapezoidal a partir d'un tabló de 180x90mm,
amb cantos rom, tractat ractat amb oli tipus Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat, 3 perfils
metàl·lics L40 d'acer de suport amb imprimació antiox idant i acabat amb Esmalte Directo de la casa
Hammerite, dos mans,tot segons detall de projecte,

6,000 310,00 1.860,00
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FQ12335      * u   Formació de banc dobe (Detall 05), amb tarima de fusta de 96x22m

Formació de banc dobe (Detall 05), amb tarima de fusta de 96x22mm i llarg variable, muntada sobre
bastidors de pi cuperitzat format per llata de 60x40mm segons detall, amb raspatller doble trapezoidal
de 2 tablons de 180x90mm, inclos suport d'acer T40 cada 100cm amb imprimació antiox idant i aca-
bat Esmalte Directo de Hammerite, inclos remat de 160x33mm, i remat de tester format per xapa de
1,2mm de gruix  acabat lacat negra de 24x140cm tallada seguint forma del banc, tot segons el detall
de projecte.

1,000 2.840,00 2.840,00

FQ213112     u   Paperera trabucable  Model Barcelona 70l                        

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre ,tipus Model Barcelona 70l de planxa llisa i perforada
d'1,5 mm de gruix  electrocincada, i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada a base de formigó

8,000 113,80 910,40

FQ21345PL    u   Pilona de cos extraible d'acer de 900x70x70 amb base empotrable 

Pilona de cos extraible d'acer de 900x70x70 amb base empotrable d'acer galvanitzat de
210x90x90mm, longitud total del conjunt 1100mm, acabat amb imprimació i esmalt de poliester al
forn, tancament amb clau de cap triangular, tot muntat i acabat

4,000 97,00 388,00

TOTAL APARTAT 1.1.7 MOBILIARI URBÀ....................................... 31.311,90
APARTAT 1.1.8 JARDINERIA                                                      

FR71121K     m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa                        

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 % , superfície < 500 m2, in-
cloent el corronat posterior , i la primera sega

109,771 1,51 165,75

FR7212J0     m2  Hidrosembra llavors gespa mixta amb flor                        

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 40 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador mi-
crobià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

170,240 1,71 291,11

FR6P1595     u   Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubi-
cació, reblert del clot amb 50%  de sorra, 25%  de terra de l'excavació i 25%  de compost, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

8,000 495,00 3.960,00

FR6P5465     u   Trasplantament dins de l'obra de margalló                       

Trasplantament dins de l'obra de margalló de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, exca-
vació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals
i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%  de sorra, 25%  de terra de l'exca-
vació i 25%  de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació

1,000 398,00 398,00

FR3P2154     * m3  Aportació terra vegetal                                         

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv itat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

28,002 65,80 1.842,53
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FR3A7010     * m2  Condicionament del sol amb adob mineral                         

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

170,240 0,42 71,50

FRE612C0     * u   Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, am    

Pda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa ge-
nerada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

0,000 78,00 0,00

FRRESSES     * u   tutor de 4 estaques                                             

tutor de 4 estaques rustiques de 8cm de diàmetre i 20cm d'alçada

84,000 28,00 2.352,00

1UDUEUDE     * u   Acondicionament i tall d'arrrels afectades per excavació, motose

Acondicionament i tall d'arrrels afectades per excavació amb motoserra, imclou control de les opera-
cions d'excavació, identificació d'arrels afectades i tall  minimitzant els danys en l'abre. (preu per uni-
tat d'arbre tractat)

50,000 43,00 2.150,00

TOTAL APARTAT 1.1.8 JARDINERIA............................................... 11.230,89
APARTAT 1.1.9 OBRA CIVIL XARXA D'AIGUA                                        

1.1.14.6     m3  Llit de sorra compactada 10cm, compactat 95%PM                  

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 0,40 m, per a formació de llit de sorra compactat al 95%  del
proctor modificat i 0,10 m d'alçada.

21,600 32,60 704,16

F2221774     m   Excavacio de rasa  instalacions 40x65cm, reblert                

Excavacio de rasa per pas instalacions  de 40cm d'amplaria i 65cm de profunditat, inclos  reblert i
compactacio al 95% PM, en tongades de 15cm , amb terres seleccionades de la propia excavació.

535,200 7,88 4.217,38

FRFRF        u   Armari comptadors                                               

 Armari (fornícula) d'obra per a comptadors de 135x125x65cm, amb compartiment per bie format per
tancament de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament d'instal·lacions , inclos
marc i portes d'acer amb clau de companyia de 2 fulles de 50x125cm., sobre llit de formigó, sostre
format amb supermaó i impermeabiltzació de cautxu,  tot arrebossat, acabat imitació formigó blanc
amb morter cosmetic PAC Cosmetic de la casa JAM Architectonics Care.

2,000 835,00 1.670,00

EJ5128CB     u   Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres i 12 comptadors  

Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 12 comptadors, de diàmetre
2", connectada a les derivacions indiv iduals i al ramal principal

2,000 284,00 568,00

EJM12403     u   Muntatge de comptador d'aigua subministrat per la companyia, per

Muntatge de comptador d'aigua subministrat per la company ia, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal.

14,000 8,52 119,28

1.1.14.5     m   Canal de formigó polimer prefabricat  de 30x10cm amb tapa regist

Canal de formigó polimer prefabricat  de 30x10cm per a per a conducció de canonades d'aigua, amb
tapa registrable de formigó armat prefabricat de 60mm de espessor 3n mòduls de 30x90cm, cada
mòdul de tapa portarà embegut anella amb passador per poder aixecar la peça, .

70,000 119,00 8.330,00
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FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

535,000 0,28 149,80

TOTAL APARTAT 1.1.9 OBRA CIVIL XARXA D'AIGUA................... 15.758,62
APARTAT 1.1.10 VARIS                                                           

CERES        * m2  Pintura de resina epoxi tipus Ardex R50 ES de color blanc       

Pintura de resina epoxi tipus Ardex R50 ES de color blanc

82,800 17,50 1.449,00

K877151A     m2  Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter a

Sanejat i rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additius de ciment blanc
de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèv i buidat i neteja del material dels junts

78,300 9,60 751,68

FRESSE       u   Muntatge i demuntatge de boca d'incendis (bies) existent segons 

Muntatge i demuntatge de boca d'incendis (bies) ex istent segons la nova orientació de projecte a una
distància màxima de 2m de la seva actual posició

2,000 67,00 134,00

K89ADES00    m2  Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en bon

Preparació de superfície metàl·lica, amb capes de pintura en bon estat, mitjançant neteja de la superfí-
cie amb alcohol, i eliminació de la pintura ex istent, per procedir posteriorment al seu repintat (no in-
clòs en aquest preu).

63,000 13,02 820,26

K894ABJ0     m2  Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb 

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues
d'acabat

63,000 17,72 1.116,36

FBA31111     m   Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintu

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, de 10cm d'amplaria, amb pintura acrílica i micro-
esferes de v idre de color blanc o groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

105,400 0,78 82,21

K9DED        u   Reposició de tapes de reg                                       

Reposició de tapes de reg malmeses, amb tapa de fosa grisa de mides variables, entre 30x30 i
40x60cm, d'entre 20 i 40kg, inclos desmuntatge de tapa i bastiment actual i nou bastiment fixat meca-
nicament a arqueta ex istent.

10,000 74,80 748,00

TOTAL APARTAT 1.1.10 VARIS ........................................................ 5.101,51

2 d'octubre de 2015  Pàgina 15

PRESSUPOST
Plaça Centre Direccional                                        
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 1.1.11 SEGURETAT I SALUT                                               
SEG-01           Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut 

Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut

1,000 7.084,00 7.084,00

TOTAL APARTAT 1.1.11 SEGURETAT I SALUT............................... 7.084,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.1 Zona 1..................................................... 460.407,35
SUBCAPITOL 1.2 Zona 2                                                          
APARTAT 1.2.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I  ENDERROCS                 
SUBAPARTAT 1.2.1.2 ENDERROCS                                                       

F2194AG5     m2  Demol.paviment form.,e=15cm,a>2m,martell trenc.                 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.006,500 3,18 3.200,67

F2194JC5     m2  Demol.paviment formigo prefa.sob/form.,e=15cm,a>2m,martell      

Demolició de paviment de peces de formigó prefabricat col·locats sobre formigó, de fins a 10cm de
gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.006,500 3,36 3.381,84

F21R11A5     u   Tala cont. dir. arbre 6-10m+arren. soca+càrrega i transp. cam.  

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

4,000 147,04 588,16

F2R542A7     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km

261,573 3,62 946,89

F2RA71H0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

261,573 9,14 2.390,78

F2191306     m   Demol.vorada form.sob/form.,martell trenc.                      

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

451,000 3,38 1.524,38

TOTAL SUBAPARTAT 1.2.1.2 ENDERROCS ................................... 12.032,72
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SUBAPARTAT 1.2.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                              
F227T00F     m2  Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM      

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95%  del P.M.

1.007,000 1,16 1.168,12

F2213422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza

Excavació per a rebaix  en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

151,050 3,57 539,25

F24120DA     m3  Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

181,200 4,52 819,02

F2RA7L00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

181,200 3,38 612,46

TOTAL SUBAPARTAT 1.2.1.3 MOVIMENT DE TERRES.................. 3.138,85

TOTAL APARTAT 1.2.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS
PREVIS I ENDERROCS

15.171,57
APARTAT 1.2.4 PAVIMENTS                                                       

F96512C9     m   Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA

Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions
80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

130,150 21,76 2.832,06

F9E1320G     m2  Paviment panot, 20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor           

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

754,000 22,40 16.889,60

F9265G11     m3  Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran

Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

112,500 72,71 8.179,88

F985ZT08     m   Gual tipus v120 de Breinco o equivalent (peatonal)              

Gual peatonal de peces de formigó, tipus v120 de Breinco o equivalent, inclòs part proporcional de
peces especials de caps de gual conformades amb quart de circumferència, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

4,400 29,05 127,82

F9A1201F     m3  Paviment sauló,estesa+picon.95%PM                               

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM

11,920 17,67 210,63

TOTAL APARTAT 1.2.4 PAVIMENTS................................................. 28.239,99

TOTAL SUBCAPITOL 1.2 Zona 2..................................................... 43.411,56

TOTAL CAPITOL 1.0 Plaça Centre Direccional.................................................................................................... 503.818,91
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TOTAL...................................................................................................................................................................... 503.818,91
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3. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST



BARCELONA
PROMOTOR: MERCABARNA - Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA
ARQUTIECTE: VS ARQUITECTURA. JOSEP VAL I ARNAU SOLÉ, ARQUITECTES

503.818,91 €

65.496,46 €

30.229,13 €

599.544,50 €

Control de Qualitat 6.273,40 €

PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
(sense IVA)

21% IVA sobre 605.817,90 € 127.221,76 €

(IVA inclòs)

Els arquitectes redactors,

JOSEP VAL ARNAU SOLÉ
Arquitecte, col. Num. 15195/5 Arquitecte, col. Num. 34119/3

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE DIRECTIU DE MERCABARNA

Total Pressupost d'Execució Material (PEM)

Despeses Generals (13% sobre PEM)

Benefici Industrial (6% sobre PEM)

Subtotal PEM amb DG + BI (PEC OBRA)

PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
733.039,66 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

605.817,90 €
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