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FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
D’una part, la Il·lustríssima senyora Montserrat Febrero i Piera, actuant en nom
i representació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (NIF P-0807100-C), en
qualitat d’Alcaldessa, en virtut del que disposa l’article 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, assistida per la secretària acctal. de l’Ajuntament,
senyora Roser Bosch i Aregall.
D’altra part, el senyor Marc Ambrosio Grife amb DNI núm. 40446995T, en nom
i representació de la mercantil Perforaciones y Voladuras Ros Carbó SL (PERFOROCA), amb CIF B17039660. Les seves facultats, en qualitat d’administrador
únic, resulten de l’escriptura de poders de la mercantil al seu favor,
formalitzada pel notari, senyor Ramon Coll Figa de Girona, protocol núm.
2225, de data 28 d’octubre de 2015.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat i representació amb
què actuen i consideren necessària la formalització del contracte de les
obres necessàries per executar la separata de la Fase 3 del Projecte de
reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal
d’esports,
amb
les clàusules següents:
Clàusula primera
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de
2014 va aprovar el Plec de clàusules administratives generals d’aquest
Ajuntament, aplicable en tot allò que no contradigui la normativa de
contractes del sector públic, que forma part integrant d’aquest contracte i que
es troba publicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
Clàusula segona
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de
2021, va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’execució Fase 3 del
Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’esports,
així com el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular el
procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària no subjecte a
regulació harmonitzada incoat per aquesta contractació, i que a part integrant
d’aquest contracte, junt amb el resum del projecte d’obres aprovat en data 21
de juny de 2021.
Clàusula tercera
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1368, de 19 de juliol, es va requerir a
l’empresa Perforaciones y Voladuras Ros Carbó SL (PERFO-ROCA), amb CIF
B17039660, la presentació de la garantia definitiva per resultar l’empresa
licitadora amb l’oferta més avantatjosa de les presentades en aquesta licitació.
S’adjunta exemplar de la proposició econòmica presentada com a Annex
I, així com acord de requeriment com a Annex II.

Clàusula quarta
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1448, de 30 de juliol, en avocació de
les competències delegades, es va adjudicar el contracte d’obres de la Fase 3
del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal
d’esports, a l’empresa Perforaciones y Voladuras Ros Carbó SL (PERFOROCA), amb CIF B17039660, per import màxim de 140.388,26€, 21%
d’IVA exclòs, per a la durada total del contracte, que s’estableix en un
màxim de 4 mesos pel termini d’execució, que s’iniciaran immediatament a
comptar de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut. L’inici de l’execució no
podrà ser superior al 30 d’agost de 2021. S’adjunta exemplar de l’atorització
de constitució de la garantia mitjançant la retenció del preu a les factures,
com a Annex III, l’acord d’adjudicació com a Annex IV, i el Decret d’esmena
en el termini d’execució com a Annex V.
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i adjudicatari,
formalitzen mitjançant signatura digital el present contracte d'obres, pel qual,
P A C T E N, C O N V E N E N I

ATORGUEN

PRIMER. El senyor Marc Ambrosio Grife amb DNI núm. 40446995T, en nom
i representació de la mercantil Perforaciones y Voladuras Ros Carbó SL (PERFOROCA), amb CIF B17039660, es compromet a executar el contracte d’obres de
la separata de la Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del
Pavelló municipal d’esports, per import màxim de 140.388,26€, 21% d’IVA
exclòs, en els termes establerts a l’acord d’adjudicació, per a la totalitat de la
durada i execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, el projecte aprovat, el Plec de Clàusules
Administratives Generals i la seva proposició econòmica i tècnica.
SEGON. El termini d’execució de les obres és de màxim 4 mesos, que
s’iniciaran immediatament a comptar de la signatura de l’acta de comprovació
del replanteig i una vegada aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i
salut. L’inici de l’execució no podrà ser superior al 30 d’agost de 2021.
TERCER. El pagament de la despesa per import total màxim del contracte
de 169.869,79€, 21% d’IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02.342.63205 (PROJECTE 2021/4/AJUNT/18), de
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
QUART. L’Ajuntament i l’empresa adjudicatària queden obligats
a
l’acompliment del present contracte en totes aquelles clàusules del plec i
projecte que els afectin, i ambdós contractants se sotmeten expressament
als preceptes de les lleis de règim local que siguin d’aplicació, en tot allò no
previst en el present contracte.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen en tot allò exposat en el present
document, signant-lo electrònicament amb certificats digitals reconeguts. La
data de la signatura del contracte serà la que correspongui a la data de
signatura de l’empresa adjudicatària.
L’ALCALDESSA

L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA,
LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 1983/2021
Referència: AJCOR0103302021

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

NÚM. EXP. AJCOR 010330/2021

CONTRACTE D’OBRES

PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

17/06/2021

TÍTOL: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE LA SEPARATA DE LA FASE 3 DEL
PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS
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I. DISPOSICIONS GENERALS
I.1. Necessitat de la contractació
Les obres projectades donaran continuïtat a les executades en el seu dia en les
Fases 1 i 2 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal
d’esports, aprovat definitivament en data 18 de gener de 2016, redactat per donar
solució a l’afectació de l’edifici per greus problemes derivats d’un comportament
resistent inadequat de la seva base, com a conseqüència d’un seguit d’importants
moviments de la fonamentació, afectant principalment les plantes semisoterrani i
soterrani, i el talús posterior.
Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte, es tracta de proveir de personal tècnic
especialitzat, atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals propis idonis,
per a executar les actuacions objecte del contracte, extrems que queden acreditats
i justificats a l’expedient.
Ateses les característiques tècniques i especificacions concretes de l’objecte del
contracte, tal i com s’indica en la clàusula I.2 i a l’informe justificatiu, no procedeix
la divisió per lots del mateix.
I.2. Objecte del contracte i divisió en lots
L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a l’execució de la Fase 3
del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports,
segons projecte executiu redactat en data 15 de juny de 2021, i que s’aprovarà
previ a l’aprovació de l’expedient i licitació de les obres, amb un import d’execució
màxim de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4
mesos.
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Les actuacions projectades tenen per objecte garantir l’estabilització de la base del
vessant de les terres immediates a la façana posterior del Pavelló, incorporant al
projecte les actuacions necessàries d’estabilització del talús derivades de
l’esllavissada de terres ocorreguda recentment a la cantonada contrària a la zona
d’actuació de les obres previstes en el projecte inicialment aprovat per a la Fase 3,
mitjançant les actuacions següents:
1. La construcció d’una nova solera per facilitar una ràpida i fàcil expulsió de
les aigües.
2. La consolidació de la vessant de la muntanya mitjançant la projecció de
formigó gunitat.
3. La introducció d’ancoratges en profunditat d’estabilització.
4. La restitució de les parts de la malla de triple torsió fetes malbé per
l’esllavissada.
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El codi CPV de les obres és 45200000-9 (Treballs generals de construcció
d’immobles i obres d’enginyeria civil).
Ateses les característiques del contracte i la localització de les obres a executar, la
pluralitat de contractistes diferents podria ocasionar molta dificultat en la
coordinació de les diferents prestacions sol·licitades i generar problemes per a una
execució correcta i òptima de les mateixes.
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I.3. Naturalesa del contracte
Aquest contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i d’obres segons l'article 13 de la
mateixa llei. Per a la preparació i adjudicació del contracte s’hauran de seguir les
especificacions establertes a la Llei quant als contractes d’obres, regulats en els
articles 237 al 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i 118 i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Contractació de les Administracions Públiques.
I.4. Règim jurídic
El present contracte es regirà:













Pel present Plec de clàusules.
Pel projecte executiu de la Fase 3.
Pel plec de clàusules administratives generals d'aquest Ajuntament, en tot
allò que no contradigui la normativa de contractes del Sector Públic.
Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP)
Pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgent en matèria de
contractació pública.
Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
Per les restants normes de Dret Administratiu, amb caràcter supletori.
En defecte d'aquest últim, per les normes del Dret Privat.
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I.5. Termini d’execució
El termini d’execució màxim es fixa en 4 mesos a comptar de la data d’inici de les
obres, la qual tindrà lloc una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà
de presentar l’empresa adjudicatària tal i com s’estableix en la clàusula VII.4, i
s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig que no podrà ser
superior al 30 d’agost de 2021, sempre i quan s’hagi adjudicat el contracte.
En qualsevol cas, a data 31 de desembre de 2021 haurà d’haver estat executada i
certificada, com a mínim, el 75% de la totalitat de les obres.
I.6. Condicions contractuals
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La prestació s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec, que serà part
integrant del contracte, i en el projecte executiu de la separata de la fase 3. En cas
de diferències administratives i de normativa, prevaldrà les disposicions
contingudes en el present Plec. El desconeixement de les clàusules del contracte en
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qualsevol dels seus termes, d’altres documents contractuals, i de les instruccions o
de la normativa que resulti d’aplicació en l’execució del mateix, no eximeix a
l’adjudicatari de la seva obligació de compliment.
I.7. Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en la realització dels serveis i treballs
objecte del contracte, sol·licita de les empreses contractistes l'adopció de les
mesures de promoció social especialment en els àmbits indicats a continuació. Els
licitadors estaran obligats a adoptar aquelles mesures que resultin obligatòries per
prescripció d'alguna norma, i podran aportar la documentació justificativa per via
electrònica a la seu electrònica de l’Ajuntament, en relació als següents aspectes:







Mesures d'impuls a la contractació de persones amb discapacitats o amb
dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral.
Mesures d'impuls de la igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral i
empresarial.
Mesures per combatre l'atur.
Mesures d'impuls per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius
en situació de risc.
Mesures de conciliació de la vida familiar.
Mesures per a afavorir la formació en el lloc de treball.

Tanmateix, els participants a la present licitació hauran de concórrer sota les
presents condicions:
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El licitador s’assegurarà que els serveis objecte del contracte es
desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya,
Espanya i la Unió Europea, o de l'Organització Internacional del Treball.
La present licitació es farà respectant les provisions contingudes a la
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal, tal com estableix
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i
la seva inclusió social.
En tota la documentació, publicitat, imatge o material que han d'aportar els
licitadors, o que siguin necessaris per a l'execució del contracte, s’ha de fer
un ús no sexista del llenguatge, s’ha d’evitar qualsevol imatge
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i s’ha de fomentar amb
valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.
Clàusula de transparència general.- L'adjudicatari resta obligat a informar de
les retribucions que perceben els càrrecs directius si el volum de negoci de
l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa.
Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es
compromet a facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui
requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d'accés a la
informació pública dels ciutadans, amb relació a la prestació contractada.
Clàusula de transparència col·laborativa.- L'adjudicatari resta obligat a
facilitar a l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les
activitats directament relacionades amb el sector públic.
Clàusula de bon govern.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una
conducta èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en
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qualsevol de les seves possibles formes. En aquest sentit –i al marge
d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt
anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
o Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d'interessos.
o No sol·licitar directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
o No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges
personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones
vinculades amb el seu entorn familiar o social.
o No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
o Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin com a
objectiu restringir o falsejar la competència, o que puguin produir
l'efecte d'impedir-la, com per exemple els comportaments col•lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
o Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
o Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el
compliment de la legalitat vigent.
o Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.
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Clàusules de transparència fiscal o activitats il·lícites de les empreses:
Clàusula sobre l'activitat financera de les empreses.- L'empresa contractada
declara que ni ella ni les empreses subcontractistes o empreses filials o
interposades no efectuen operacions financeres contràries a la normativa
tributària, en paradisos fiscals o en països que no tinguin normes sobre
control de capitals (segons la llista de països elaborada per l’Organització
per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic (en endavant OCDE) o la
Comissió Europea o avalada per aquestes institucions o, si no n’hi ha, per
l'Estat espanyol).
Clàusules de transparència fiscal.- Els contractistes i els subcontractistes,
incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es
comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest
contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis
fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per
l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les
empreses filials.

I.8. Condicions especials d’execució
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S’estableixen les següents condicions especials d’execució, segons article 202 de la
LCSP, i tindran caràcter d’obligacions essencials. En cas d’incompliment s’establiran
les penalitats i sancions previstes en aquest plec a tal efecte:
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El termini màxim d’execució de 4 mesos no es podrà veure afectat per
períodes de vacances, ni per cap altra circumstància imputable a l’empresa
adjudicatària, havent-se de preveure per part del contractista aquesta
eventualitat.
A data 31 de desembre de 2021 haurà d’haver estat executada i certificada,
com a mínim, el 75% de la totalitat de les obres
Contractar únicament personal adscrit al SOAL de Corbera, en cas que
l’empresa hagi de contractar personal per executar aquestes obres, i sempre
que el SOAL disposi de candidats que puguin complir amb el perfil necessari.
L’empresa licitadora haurà de presentar, en el moment de la licitació, una
declaració responsable, de conformitat amb el model Annex IV, amb el
personal que necessitarà contractar i amb quin perfil, i el compromís de ferho amb el SOAL de Corbera en primera instància. Per a donar compliment a
aquesta condició, l’adjudicatari presentarà abans de l’inici del contracte, la
relació del personal amb el que compte i del que té previst contractar i amb
quin perfil. En cas que en el moment de contractar personal amb el SOAL no
hi hagi el perfil tècnic necessari, caldrà presentar un certificat emès pel
mateix SOAL on quedi constància del fet.

El seu incompliment comportarà la resolució automàtica del contracte, previ
informe justificatiu de la persona responsable del contracte, així com la interposició
de penalitats i/o sancions que pertoquin en concepte d’indemnitzacions.
II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
II.1. Sistema de determinació del preu i pressupost màxim
El sistema per a la determinació del preu del contracte és l’establert a l’art. 100 de
la LCSP i arts. 27 i 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’import màxim a efectes de licitació, segons pressupost que consta a projecte
executiu aprovat, és de 247.716,44€, IVA inclòs, 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs.
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II.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic és de 204.724,33€, IVA exclòs, segons
el següent detall:
Import
204.724,33€

Import modificació
-€

TOTAL
204.724,33€

II.3. Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.342.63205 del pressupost municipal vigent.
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II.4. Tributs
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A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen
els tributs que li siguin d'aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de
l'IVA, que figurarà en quantitat apart.
II.5. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus atès l’establert a l’article 103 de la LCSP.
II.6. Forma de pagament
La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una
vegada presentades les corresponents factures mensuals i degudament
conformades pels departaments corresponents. Les factures hauran d’anar
acompanyades de les corresponents certificacions, que es realitzaran en base als
amidaments executats en el període de facturació.
En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre les factures, indicar-hi el
següent:



CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va
adreçada la factura.
NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt amb
la notificació de l’acord d’adjudicació. En cas que les factures no indiquin les dades
obligatòries requerides, seran retornades.
Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact
accessible des de la pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la
identificació dels centres gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:
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Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

III. RÈGIM GENERAL DE DRETS I OBLIGACIONS
III.1. Obligacions generals de l’empresa adjudicatària
L’empresa adjudicatària assumeix, a més de les obligacions indicades en el present
Plec, que tindran caràcter d’essencials, les següents:
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a) L’empresa adjudicatària serà responsable, civil i administrativament, dels
danys que es causin a terceres persones o als seus béns i instal·lacions,
àdhuc els municipals, com a conseqüència de les operacions que requereixi
la prestació del contracte, o pel mobiliari i instal·lacions adscrites al mateix,
ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament. Per aquests motius el/la
contractista, dins del mes següent a la formalització del contracte, restarà
obligat a subscriure la corresponent pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat objectiva fins a 500.000 euros per cada accident, dany o
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perjudici ocasionat durant la prestació de l’execució, en els termes
avantdits.
b) L’empresa adjudicatària també assumirà les responsabilitats que en matèria
laboral puguin derivar-se de la contractació del personal afecte als serveis,
així com en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball.
c) L’empresa adjudicatària respon de l’execució correcta de les obres d’acord
amb les condicions establertes en aquest plec i en el projecte aprovat.
Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial.
d) L’empresa adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura, no podent
cedir-lo o traspassar-lo a terceres persones.
e) Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se
en persones o en coses com a conseqüència de la prestació, per actes propis
de l’empresa adjudicatària o dels seus treballadors, amb total indemnitat de
l’Ajuntament.
f) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions
la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament
l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

i acreditar
a l'inici de
comunicar
d'aquelles

g) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat
social, de seguretat i de prevenció de riscos laborals. Els TC2 hauran de ser
presentats mensualment així com la documentació escaient quan
s’incorporin nous treballadors. L’adjudicatari designarà un interlocutor amb
l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos.
III.2. Obligacions de l’empresa adjudicatària en matèria de protecció de
dades de caràcter personal
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L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se
li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir
coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara
després de la finalització del mateix, de conformitat amb l’article 10 de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre de 1999.
L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en
matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de
les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del
deure de secret, responent l’empresa adjudicatària personalment de les infraccions
legals que per incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
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Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal
l'adjudicatari, haurà de respectar en la seva integritat la Llei Orgànica 15/1999, de
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13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa
de desenvolupament, de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional 25
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Seguretat de les dades:
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin
la seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a
què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Deure de secret professional:
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin
la seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a
què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Propietat de les dades:
El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què
es refereix el present document, són d’exclusiva propietat de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, per la qual cosa no podrà aplicar-les o utilitzar-les amb una
finalitat diferent a la del servei contractat, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per a
l’execució del present contracte, en règim de subcontractació, fora dels termes
pactats en el mateix.
Eliminació de les dades:
El contractista s’obliga a trametre a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, un cop
finalitzat el contracte, i en un termini no superior a vuit dies, un document de
reconeixement explícit de l’eliminació de les dades cedides en qualsevol format i
suport.
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III.3. Potestats i prerrogatives de l’Ajuntament
L’Ajuntament ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la
contractació i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà
modificar per raons d’interès públic el seu contingut o acordar-ne la seva revocació,
amb els límits i els efectes previstos a la normativa vigent.
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan de contractació
competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els
mateixos haurà lloc a recurs contenciós-administratiu, conforme al previst per La
Llei reguladora de la esmentada jurisdicció, sense perjudici que els interessats
puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els arts. 123 i 124 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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A més de les prerrogatives reconegudes a la normativa de contractació pública que
esdevinguin aplicables ostentarà les potestats següents:
a) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de l’empresa adjudicatària
als seus proveïdors.
b) Resoldre el contracte en el supòsit que l’empresa adjudicatària incompleixi les
obligacions que se’n deriven, sense dret a cap tipus d’indemnització i sense
perjudici de la reclamació que l’Ajuntament pugui efectuar-li pels danys i
perjudicis causats.
c) La contractació per part de l’empresa adjudicatària del personal necessari per
l’execució del contracte no atorga en favor del seus treballadors cap relació
laboral ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es
regularan per les normes del dret laboral, a càrrec exclusivament de l’empresa
adjudicatària.
d) En cas de manca de pagament de l’empresa adjudicatària als seus treballadors,
l’Ajuntament podrà optar per retenir l’import a abonar a l’empresa, per fer front
al pagament dels salaris impagats.
IV. PENALITATS
IV.1. Incompliments
A) Tenen la consideració d’incompliments molt greus:
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1) L’abandonament de l’execució del contracte sense causa justificada.
2) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.
3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
4) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la
ciutadania i treballadors municipals.
5) L’incompliment de les directrius que es reserva l’Ajuntament en
l’acompliment del contracte o impedir que aquest pugui desenvolupar les
funcions de fiscalització i control que li són pròpies.
6) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el període d’execució del
contracte.
B) Tenen la consideració d’incompliments greus:
1) El retard sistemàtic en l’execució del contracte, que ocasioni perjudici o
distorsió del mateix.
2) El tractament vexatori a la ciutadania, exceptuant que aquest tractament
reunís les característiques per a classificar-lo com a molt greu.
3) La comissió de tres faltes lleus en el període d’execució del contracte.
C) Tenen la consideració d’incompliments lleus:

Maria José Insa Pascual
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1) El retard ocasional i la negligència o descuit en el compliment de les
obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment
important que impliqui la seva qualificació com a greu.
IV.2. Penalitats
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Cas que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:


pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran
penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de
ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents:
A) Per les infraccions qualificades de molt greus, s’imposarà un 10% del
preu del contracte.
B) Per les infraccions qualificades de greus, s’imposarà un 7,5% del preu
del contracte.
C) Per les infraccions qualificades de lleus, s’imposarà un 5% del preu del
contracte.

Quant la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per tres
infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per la rescissió del
contracte amb la reclamació dels danys i perjudicis que s’escaiguin.
IV.3. Procediment d’imposició de penalitats
1. La imposició de penalitats es realitzarà prèvia tramitació de l’expedient que
correspongui a l’empara de la LCSP.
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2. La resolució de l’expedient anirà a càrrec de l’òrgan que originàriament tingui
atribuïda la competència respecte del tipus de penalitat de què es tracti.
3. En el cas de penalitats lleus que donin lloc a advertència i/o amonestació, es
dictarà Decret d’Alcaldia sense que sigui necessari tramitar el procediment
sancionador.
4. L’import de les penalitzacions i/o indemnitzacions es farà efectiu deduint-lo de
les quantitats totals o parcials que, en concepte de pagament del preu, hagin
d’abonar-se al contractista, sense prejudici que en cas de no ser suficient, es facin
efectives per incautació de garantia (si escau), havent de ser aquesta reposada
immediatament a la seva incautació, o bé per requeriment d’ingrés en efectiu a
l’empresa. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat podrà aplicar l’import o retardar
el pagament de les factures, totalment o parcialment, en compensació de deutes
del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis
que pugui reclamar amb posterioritat.
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La deducció en les factures s’efectuarà en el període de facturació immediat a
l’aplicació de penalització i/o indemnització.
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IV.4. Indemnitzacions per danys i perjudicis
Amb independència de la imposició de la penalitat corresponent i/o de la resolució
del contracte, l'empresa adjudicatària indemnitzarà l'Ajuntament per la manca
total, deficient o incompleta execució per part d'aquell i sempre que els esmentats
fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir aquesta la feina de l'adjudicatari
per medis propis o aliens.
Els supòsits de demora a l’execució dels terminis totals o parcials s’entendran en tot
cas com una vulneració de les condicions essencials d’execució del contracte
resultant d’aplicació l’establert als articles 192 a 196 de la LCSP.
V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà pel seu compliment o per resolució.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec
i en els fixats en els articles 211, 245 i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i amb el procediment establert als articles 109 a 113
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i
així també en les condicions i amb els efectes assenyalats als articles 245 i 246 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
També serà causa de resolució del contracte l'incompliment per part de
l'empresari/adjudicatari del deure d'afiliació i alta en la Seguretat Social del
personal que contracti en l'execució del servei, així com l’incompliment de les
condicions d’especial execució establertes a la clàusula I.8.
VI. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
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VI.1. Tipus de tramitació
El present contracte s’adjudicarà, atesa la quantia i característiques, pel
procediment obert simplificat, previst i regulat per l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i, en conseqüència, la seva
adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que tingui una millor relació
qualitat-preu en benefici dels interessos municipals, tenint en compte els criteris
bàsics de selecció establerts a la clàusula corresponent, d'acord amb l'estipulat a
l'art. 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VI.2. Òrgan de contractació
Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de
21 de juny, reservant-se l’Alcaldia els actes de pròrroga, d’impuls i de tràmit.
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VI.3. Responsable del contracte
Segons preveu l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, el responsable d'aquest contracte serà el tècnic municipal Sr. Bernat
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Sabater, amb telèfon de contacte 93.650.02.11 ext. 2018 i correu electrònic
bsabater@corberadellobregat.cat. Les funcions de Director Facultatiu de les obres
recauen en el Sr. Robert Brufau, redactor del projecte, mitjançant la seva empresa
BBG estructures, recerca i rehabilitació, SLP, qui també assumirà la Coordinació en
matèria de seguretat i salut en fase d’execució de les obres si s’escau en resultar
que l’empresa adjudicatària realitzi subcontractació. Cas contrari, les tasques de
coordinador recauran en el Director facultatiu.
VI.4. Perfil del contractant
Tant l’aprovació de l’expedient i del plec com tots aquells actes administratius que
es dictin en la tramitació de l’expedient seran objecte de publicació al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Així mateix, l'obertura del
termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la inserció de
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant que es troba allotjat a la Plataforma
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, al que es pot accedir
mitjançant
l’opció
Perfil
del
Contractant
del
web
municipal
http://www.corberadellobregat.cat,
o
bé
mitjançant
el
següent
enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat
VI.5. Capacitat i solvència de les persones licitadores
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.

17/06/2021

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. En conseqüència, és
requisit indispensable estar inscrit en un registre oficial de licitadors per a poder
presentar proposicions, i que l’objecte social dels licitadors inclogui l’execució de
l’objecte del contracte, així com que de la inscripció en el registre oficial de
licitadors es pugui acreditar i comprovar que disposen de la solvència econòmica i
tècnica en els termes establerts. Si la inscripció en el registre oficial de licitadors no
contempla i acredita els aspectes de capacitat de contractar, solvència i no
concurrència de prohibicions de contractar, aquests no seran esmenables en cap
cas i l’empresa quedarà exclosa del procediment.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies
inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en aquest.
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En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà
tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d'acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent
classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta
acrediti que efectivament disposa dels mitjans de les esmentades societats
necessaris per a l'execució dels contractes.
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Així també, podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 69 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Cadascun dels
empresaris que componen l’agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d’obrar i
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la
documentació a què fan referència les clàusules següents, tenint que indicar en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participació de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del
contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant l’Ajuntament i
que assumeixin el compromís de constituir-se en Unió Temporal de Empreses (art.
24 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques). L’esmentat document haurà d'estar signat pels representants de cada
una de les empreses components de la Unió.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l'acceptació
incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb
l’Ajuntament i que, com a mínim, han de ser les següents:
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Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té
capacitat jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es
fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat per Reial decret
legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.
Que l’empresa compleix amb el contingut de les clàusules previstes al punt
I.7 del present plec.
Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir
l'activitat.
Que l’empresa es troba inscrita en un Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic.
Que l’empresa no té amb l’ajuntament cap tipus de deute de naturalesa
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en
període voluntari.
En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió expressa a
la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional de
Corbera de Llobregat, o en el seu cas, Barcelona.
Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.

VI.5.1. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, i de la
solvència tècnica o professional
Els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant la presentació dels
documents que justifiquin estar en possessió de la classificació professional que es
relaciona a continuació, o bé presentant la documentació acreditativa que justifiqui
la seva solvència pels mitjans que es relacionen:
Classificació:

Maria José Insa Pascual
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Grup: K

Subgrup: 1

Categoria:

2

Solvència econòmica i solvència tècnica o professional:
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Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència a
través dels mitjans següents, en cas de no disposar de la classificació indicada.
Solvència econòmica: volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les
ofertes per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació. El volum de
negocis mínim anual exigit no excedirà d'una vegada i mitja el valor estimat del
contracte, això és 307.086,50€. El volum anual de negocis del licitador o candidat
s'ha d'acreditar per mitja dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l'empresari esta inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el
registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Aquestes dades han de constar en el registre oficial de licitadors.
Solvència tècnica: relació de les obres executades en els últims cinc anys, similars
o iguals als de l’objecte del contracte, que inclogui codi CPV, import, dates i el
destinatari públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han
d'acreditar amb la relació dels mateixos que consti en el registre oficial de
licitadors.
Amb els requisits mínims que l'import anual acumulat de l'any de més execució
sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, això és
143.307,03€, i que hagin estat executats un mínim de 3 obres amb el mateix
objecte del contracte en els últims cinc anys.
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Acreditació de la solvència
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional,
es reconeixen plens i únics efectes jurídics a les dades que consten en el certificat
d'inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3,
de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de les Administracions Publiques, en els termes establerts
en la LCSP. És obligatori que en les dades que consten en el Registre electrònic
d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya quedi acreditat que consten
amb la capacitat d’obrar perquè el seu objecte social permet executar les obres
objecte del contracte, així com que disposen de la solvència i/o classificació en els
termes que consten en aquesta clàusula. Aquesta acreditació no serà esmenable en
cap cas i de no complir-se quedaran automàticament exclosos.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Maria José Insa Pascual
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La presentació de complir amb la classificació sol·licitada serà requisit suficient per
acreditar la solvència tècnica i econòmica, i capacitat de contractar.
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Atesa l’especificitat en l’execució d’aquestes obres, quant a la injecció de morter en
el terreny, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores, la
documentació complementària per acreditar la justificació de la capacitat de
contractar i solvències requerides, en cas que ho cregui oportú.
VI.6. Presentació d’ofertes i documentació a incloure
Presentació d’ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina
de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible en el perfil del contractant
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat http://www.corberadellobregat.cat.
La utilització d'aquests serveis suposa:




La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins
del termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a
través de l'eina de Presentació d'ofertes Via Sobre Digital 2.0 que la Plataforma de
Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP) posa a la
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
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Per participar en aquesta licitació, és necessari que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible mitjançant l’opció Perfil del
Contractant del web municipal http://www.corberadellobregat.cat, o bé mitjançant
el següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, i redactats en qualsevol de les llegües cooficials de
Catalunya.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics
en l'enviament.

Maria José Insa Pascual
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell
de temps.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
D'acord amb l'article 159.4.c de la LCSP, les proposicions hauran de presentar-se
necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació, essent per a
aquest cas el registre telemàtic.
Si durant el termini de presentació d’ofertes es produís una incidència tècnica a la
PSCP o bé al web municipal, que impossibilités la presentació de les mateixes abans
de la finalització total del termini, les empreses afectades ho hauran de comunicar a
l’Ajuntament mitjançant instància en el registre electrònic de l’Ajuntament, aportant
la documentació justificativa de la incidència que acrediti la impossibilitat de la
presentació. Amb la documentació aportada i rebuda, la Mesa de contractació
valorarà l’ampliació del termini de presentació d’ofertes que, en cas afirmatiu, es
publicaria en el perfil del contractant. Qualsevol altra presentació d’ofertes serà
automàticament rebutjada i exclosa del procediment.
Documentació a incloure
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu
electrònic “Sobre únic”, signat pel licitador, en el qual s’inclouran els documents
signats següents:
a) Declaració responsable conforme al Document Europeu Únic de
Contractació – DEUC, segons link indicat a l’Annex I, i seguint les
instruccions facilitades a tal efecte, on haurà de constar el contingut mínim
següent, complimentant la plantilla facilitada dins l’eina de preparació
d’ofertes:
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o

o
o

o

Maria José Insa Pascual
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o

Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té
capacitat jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que
es fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i concordant en el Reglament general,
aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.
Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta
l'oferta.
Que l’empresa compleix amb els requisits de capacitat i solvència dels
articles 84 a 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores o Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat. En el DEUC haurà de constar el certificat o número d’inscripció en
el Registre Oficial consignat.
Que l’empresa compta amb les autoritzacions necessàries per exercir
l'activitat.
Que l’empresa compleix amb el contingut de les clàusules previstes al
punt I.7 del present plec.
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o

o

o

Que l’empresa no té amb l’ajuntament cap tipus de deute de naturalesa
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en
període voluntari.
En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió
expressa a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre
jurisdiccional de Barcelona.
Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

b) Certificats d’inscripció en Registre de licitadors, on s’inclouran
obligatòriament els certificats que acreditin trobar-se inscrits en un Registre
oficial de licitadors, i declaració responsable de vigència de les dades
aportades, en cas que les empreses s’hi trobin inscrites.
c) Criteris avaluables automàticament. Es presentarà, obligatòriament
conforme l’establert a l’Annex II, essent complimentat mitjançant la plantilla
facilitada a tal efecte dins l’eina de preparació d’ofertes.
d) Declaració de subcontractació. En aquest apartat es presentarà,
obligatòriament, l’Annex III, essent complimentat mitjançant la plantilla
facilitada a tal efecte dins l’eina de preparació d’ofertes, relatiu a la part del
contracte que es té intenció de subcontractar, o bé que no es realitzarà
subcontractació. Quant a les empreses que es tingui intenció de
subcontractar, s’haurà de presentar en aquest apartat la Declaració
responsable per a cadascuna de les mateixes, utilitzant el mateix Annex I,
on consti que tenen acreditada la capacitat d’obrar i solvència requerides,
aportant el certificat d’inscripció obligatori en un registre de licitadors.
e) Declaració de contractació de personal. En aquest apartat es
presentarà, obligatòriament, l’Annex IV amb la declaració responsable del
personal que necessitarà contractar i amb quin perfil, i el compromís de ferho amb el SOAL de Corbera en primera instància.
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La manca del document de Declaració responsable o bé la manca de consignació de
tots els apartats mínims citats anteriorment, així com la manca de la resta
d’apartats, o bé que es presentin de forma diferent als Annexos adjunts, suposarà
l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora, sense possibilitat de ser esmenat amb
posterioritat.
VI.7. Confidencialitat
Els òrgans de contractació, de conformitat amb l’article 133.1 LCSP, no podran
divulgar la informació facilitada pels empresaris i que aquests hagin designat com a
confidencial. A aquests efectes, els licitadors hauran d'incorporar una relació amb la
documentació a la qual hagin donat aquest caràcter. La declaració de
confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Maria José Insa Pascual
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No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
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En el cas que no constés aquesta relació, s'entendrà que no hi ha cap dada de la
proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
VI.8. La Mesa de Contractació
La Mesa de contractació serà presidida pel president de la Corporació, o membre
d’aquesta que el substitueixi i formaran part de la mateixa com vocals el secretari
de la Corporació, l’interventor de la Corporació o funcionaris que els substitueixin,
un lletrat adscrit als serveis jurídics municipals, i actuarà com a Secretari de la
mesa la persona responsable del servei de Contractació o persona que la
substitueixi.
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, menys el secretari de la mesa que
solament tindrà veu.
No obstant, l’òrgan de contractació podrà designar altres vocals dels esmentats a
l’apartat anterior, essent publicats els canvis en el perfil del contractant.
VI.9. Qualificació dels documents i obertura de proposicions
La Mesa de Contractació serà l’encarregada de l'obertura i de la valoració de les
proposicions.

Una vegada finalitzat el termini per a presentar ofertes i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedirà al contingut
de les propostes presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia
sol·licitud de les paraules clau a les empreses licitadores. Les paraules clau seran
demanades automàticament per la Plataforma de Contractació Pública a partir de la
finalització del termini per a presentar ofertes i, en qualsevol cas, hauran d’estar
introduïdes abans de l’obertura dels sobres per part de la Mesa. En cas que alguna
empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que
no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau, comportant
l’exclusió automàtica de l’oferta.
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L'obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi
finalitzat el termini per a la seva presentació. L’acte d’obertura no serà públic, atès
que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar únicament mitjans electrònics. El
sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu
que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de
la informació que hi estigui inclosa.
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Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà de forma automàtica d'acord amb
les fórmules establertes en la clàusula VI.10 d'aquest plec, generant-se la proposta
d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació. La Mesa de
Contractació podrà sol·licitar a l’empresa licitadora proposta per a l’adjudicació, que
presenti les escriptures on quedi acreditat que disposen de la capacitat per executar
el contracte, així com es procedirà a comprovar que es trobin al corrent en les
seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el
sobre únic, la mesa l'avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i
les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l'exclusió.
Així mateix, la mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o
l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no
substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà
l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant. Així mateix, d'acord
amb l'article 95 de la LCSP la mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l'article 22
del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d'acord amb allò que preveu la clàusula VII.7.
d'aquest plec.
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Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin l’aportació municipal fixada, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l'import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
d'error o inconsistència que la fa inviable.
L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La manca de signatura de l'oferta econòmica per persona amb poders suficients
podrà ser esmenada en el termini de 24 hores, a comptar del requeriment de
l’esmena. La no esmena d'aquest defecte és causa de no acceptació de l'oferta del
licitador.

Maria José Insa Pascual
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En cas de divergència entre l'oferta econòmica expressada en lletres i l'expressada
en xifres, prevaldrà l'expressada en lletres.
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La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d'adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura
dels sobres, seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en aquest
plec.
De les obertures dels sobres s’aixecarà acta que serà signada per Secretari i
President de la Mesa, que serà publicada en el perfil del contractant.
VI.10. Criteris de valoració de les ofertes
VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)
L’únic criteri que se seguirà per a la valoració de les ofertes i la seva adjudicació és
el del preu més baix. L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 100 punts,
i la resta d’ofertes es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a
l’import de licitació.
VI.10.2. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració, es produeixi
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents
criteris per resoldre aquesta igualtat:
1r: Les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o l'activitat tingui relació
directa a fi del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o
regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.
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2n: Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini
de presentació d'ofertes, incloguin mesurades de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
3r: Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge
de treballadors amb discapacitat superior al qual els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al qual els
imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no
amb caràcter previ.
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La garantia definitiva respondrà dels conceptes que esmenta l'art. 110 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent (5%) de l’import
d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula VI.15., i serà
retornada d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el
termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions
contractuals. Es fixa un termini de garantia d’un any, des de la signatura de l’acta
de recepció de les obres.
La garantia definitiva es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les
condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança de caució.
Els avals hauran de ser autoritzats per apoderat de l’entitat avalant que tingui
poder suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels avaladors
estiguin legitimades per fedatari públic (Notari) i disposin dels requisits mínims dels
avals que estan recollits en el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En cas
de presentació d’avals o assegurança de caució caldrà sol·licitar cita prèvia al
departament de Tresoreria de l’Ajuntament, telèfon 93.650.02.11 ext. 2058.
En el cas que es presenti en metàl·lic, s’haurà d’efectuar prèviament un ingrés en
qualsevol dels números de compte de les entitats bancàries col·laboradores
d’aquest Ajuntament, i presentar el corresponent comprovant d’ingrés.
També es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. A aquest efecte l’empresa
adjudicatària haurà de signar un document en el que manifesti la seva voluntat
d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es practicarà de la/les factura/es inicials fins a
la retenció del preu corresponent al percentatge de l’import d’adjudicació.
A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els models
d’aval i d’assegurança de caució aprovats i vàlids, així com el document de
conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, que s’hauran
d’utilitzar obligatòriament.
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Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte es el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856
Si es tracta d'una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o
indemnitzacions exigibles a l'adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar
aquella en la quantia que correspongui en el termini de 15 dies naturals des de la
notificació, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte experimenti variació el
seu preu, haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el
nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en
que es notifiqui a l'adjudicatari l'acord de modificació.
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VI.12. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació
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Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació, juntament amb l'acta, la corresponent proposta d'adjudicació en que
figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada
a cadascuna d'elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula VI.10 i
identificant l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta.
El licitador, que hagi presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, serà
requerit per l'òrgan de contractació, perquè, dins del termini de 5 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la notificació de l'esmentat requeriment, presenti tota
aquella documentació necessària per a la formalització del contracte i tota aquella
acreditativa del compliment de les circumstàncies referides a la Declaració
Responsable o DEUC presentada amb la proposta de licitació, amb l’excepció de la
que consti al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la
Comunitat Autònoma.
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que el licitador retira la seva oferta, procedint-se en aquest
cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en que
hagin quedat classificades les seves ofertes.
La documentació a presentar serà la següent:
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a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva, segons el previst a la
clàusula VI.11. d’aquest plec.
b) Presentar els següents documents:
a. La documentació que acrediti la personalitat de la persona licitadora,
en els termes descrits a la clàusula VI.5.
b. La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de la
clàusula VI.5.1.
c. En el cas que el contracte s’adjudiqués a una Agrupació d'Empreses
hauran aquestes d'acreditar la constitució de la mateixa, en
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del
Contracte, i NIF assignat a l'Agrupació.
d. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies
consignades en la declaració responsable aportada (DEUC) i la resta
que sigui exigible.
VI.13. Adjudicació del contracte.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació a que es refereix la clàusula VI.12. L'adjudicació,
que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es
notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant.
L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través d'e-NOTUM, d'acord amb aquest plec, i es publicarà
en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
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A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic i, en cas que s'hagi
informat, al telèfon mòbil, que les empreses licitadores hagin designat en presentar
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
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El recurs a interposar contra l’aprovació dels plecs és el potestatiu de reposició,
davant l’òrgan de contractació que aprova l’expedient.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per
raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a
les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
que hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
VI.14. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà per mitjà de signatura electrònica amb certificació
digital. A aquests efectes, l’adjudicatari quedarà obligat a tramitar i obtenir pel seu
compte, i amb caràcter previ, la corresponent certificació digital en una entitat
degudament autoritzada. El contractista, a més a més del contracte, haurà de
signar el Plec de clàusules administratives particulars, que s’annexarà al document
de formalització.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.
La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
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L'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en
un termini no superior a 5 dies a partir de l’enviament de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
VI.15. Proposicions anormals o desproporcionades
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d’anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de dos dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions. El requeriment es realitzarà mitjançant la Plataforma
de Contractació Pública on s’han presentat les ofertes, i la justificació l’hauran de
presentar mitjançant la mateixa eina i en els terminis que allà s’hi indiquin.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció del següent paràmetre:
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CRITERI
Import de licitació

PARÀMETRE
Segons l’establert al Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
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Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Rebudes les justificacions, la Mesa podrà sol·licitar informe tècnic que analitzi
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir
la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi,
la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament
l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
Si finalment recau l’adjudicació en una oferta en baixa anormal, hauran de
presentar una fiança del 10% de l’import d’adjudicació.
VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
VII.1. Execució de la prestació i supervisió del contracte
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveixen de base al
contracte i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica del contracte,
doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció de les
obres i responsable del contracte.
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El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al bon
desenvolupament de les obres. Aquest equip i aquesta maquinària quedaran
adscrits a l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita del
responsable del contracte. L'organigrama de l'equip tècnic, amb especificació de la
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els
interessats.
Aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que
participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb
aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells que
guardin una relació directa amb el termini de pagament.
A sol·licitud de l'Administració, aportarà el justificant del compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestació, dins dels terminis de
pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP i en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, en el que li sigui aplicable.
VII.2. Modificació del contracte
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Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic segons el que
preveu l’article 205 i concordants de la LCSP.
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VII.3. Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant la corresponent acta de recepció.
VII.4. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat.
VII.5. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
En el termini inajornable de dos (2) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació del contracte, l’empresa adjudicatària presentarà a l’Ajuntament el Pla
de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’avaluació de riscos laborals
existent en els documents tècnics aprovats, d’acord amb l’article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. El coordinador en matèria de
Seguretat i Salut si es donen les circumstàncies exposades a la clàusula següent o,
en el cas que aquest no sigui preceptiu, el director facultatiu de les obres,
informarà en el termini de cinc (5) dies naturals sobre la procedència de la seva
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la
qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que
no podrà ser, en cap cas, superior a dos (2) dies naturals.
Si per incomplir l’empresa adjudicatària els terminis indicats en el paràgraf anterior,
no fos possible començar les obres en el termini indicat en aquest plec,
l’Ajuntament podrà deixar sense efecte l’adjudicació per tal d’efectuar-la en favor
de la següent empresa licitadora.
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VII.6. Subcontractació
Les obres objecte d’aquesta contractació es liciten pensant en la seva execució per
part d’una única empresa. No obstant això, el contractista solament podrà
subcontractar parcialment la realització del contracte, de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta mitjançant la presentació de l’Annex III, el
contractista ho comunicarà per escrit, després de l’adjudicació del contracte o a
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista, així
com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert
per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició
per contractar.
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VII.7. Variants
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No s’admeten variants en aquesta licitació, atès l’establert a l’article 142 LCSP.
VII.8. Notificacions electròniques
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar
un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica, disponible a la pàgina web municipal.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions
accessibles al Perfil de Contractant.
VII.9. Termini de garantia del contracte
S’estableix un termini de garantia del contracte d’un any a comptar de la data de
signatura de l’acta de recepció de les obres.
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VII.10. Senyalització
Seran a càrrec del contractista aquells altres rètols i senyals necessaris per
senyalitzar la zona d'obres, mitjançant elements adequats a cada cas. També, els
rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic. Igualment seran al seu
càrrec els cartells que calgui instal·lar als efectes de publicitat de les obres, sempre
i que sigui un requisit imprescindible que vingui imposat per altres Administracions
Públiques.
Així mateix ho seran els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la
circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa
de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es
mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i
s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.
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El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així
com de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a
reposar la senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es
puguin originar. El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats.
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A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
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La responsable del servei de contractació,
Maria José Insa Pascual
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ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
Instruccions per complimentar el DEUC:
1. Accedir al DEUC electrònic publicat tant al web de la Generalitat de Catalunya
com al DOUE. Al web de la Generalitat de Catalunya també es troba disponible el
DEUC en format PDF editable.
2. Respondre a les preguntes que es formulen tenint en compte que vostè és:


Un operador econòmic que vol generar una resposta
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3. Respondre a les preguntes següents que es formulen
4. Tot seguit apareixerà el DEUC que ha d’emplenar. Cal tenir en compte que per
desplaçar-se per les diferents parts del formulari DEUC ha de prémer el botó
“següent”.
5. En cas d’estar inscrit en un registre oficial de licitadors, s’ha d’indicar en la Part
II d’informació sobre l’operador econòmic, responent afirmativament la qüestió
d’inscripció en llista oficial d’operadors econòmics autoritzats o certificat equivalent,
així com les preguntes que es despleguen de la resposta afirmativa.
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6. Quan el formulari estigui totalment emplenat en la darrera pàgina, haurà de
prémer el botó imprimir per visualitzar el formulari. L’opció exportar permetrà
guardar el formulari emplenat en format xml i en format pdf. La presentació del
DEUC s’haurà de realitzar en format pdf.
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ANNEX II - Criteris avaluables automàticament
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa ............................, amb CIF núm. ..............,
domiciliada a .................... carrer ........................, núm. .........., i amb adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
d’aquesta
contractació
...................................................., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a ................................................, es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i
projecte aprovat que accepta íntegrament.
Ofereix un import màxim per a l’execució del contracte de ……….……………….. euros,
IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %, és de .......... €.

Així mateix, el licitador/a declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, i no està
incurs en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 65 a 95 LCSP.
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(Lloc, data i signatura electrònica de l’empresa)
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ANNEX III - Part del contracte a subcontractar
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa ............................, amb CIF núm. ..............,
domiciliada a .................... carrer ........................, núm. .........., i amb adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
d’aquesta
contractació
...................................................................................................................,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a
....................................................................................................................
Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta
que procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte i als
efectes previstos en la LCSP, l’empresa comunicarà de forma anticipada a
l’Ajuntament, la part del servei a subcontractar, identificant al subcontractista i
justificant adequadament la seva aptitud per executar les prestacions.
Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 215
LCSP, declaro el nom (o perfil empresarial) del/s subcontratista/es i que el
percentatge estimatiu de cadascuna d’aquestes serà:
Nom o perfil empresarial ................. Percentatge ..................
La suma total de la part subcontractada és de ............% i es refereix als següents
aspectes o apartats a nivell percentual:
....................................
Així mateix declara que totes les empreses que consten en aquesta declaració
compleixen els requisits de solvència i capacitat de contractar amb l’Administració
que s’estableixen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la
contractació, i n’adjunta els documents DEUC que ho acrediten.
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(Lloc, data i signatura electrònica de l’empresa)
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ANNEX IV - Declaració responsable contractació de personal
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa ............................, amb CIF núm. ..............,
domiciliada a .................... carrer ........................, núm. .........., i amb adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
d’aquesta
contractació
...................................................., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a les obres necessàries per a la renovació de la
xarxa de clavegueram municipal de la Plaça Padró, declara responsablement que es
compromet a contractar únicament personal adscrit al SOAL de Corbera, en cas que
l’empresa hagi de contractar personal per executar aquestes obres, i sempre que el
SOAL disposi de candidats que puguin complir amb el perfil necessari.
El personal que necessitarà contractar per a l’execució d’aquestes obres és:
....................................................................................................................

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

17/06/2021

(Lloc, data i signatura electrònica de l’empresa)
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Títol del projecte: Projecte de reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports de
Corbera de Llobregat – FASE 3
Ús característic: Equipament municipal
Tipus d’intervenció: Estabilització de la base del vessant de les terres immediates al pavelló
Emplaçament: C/ Josep Tarradellas amb Plaça Catalunya
Municipi: Corbera de Llobregat (08757)

1. Contingut de l’encàrrec
1.1 Abast de la intervenció
L’ajuntament de Corbera de Llobregat encarrega la redacció del “Projecte d’execució de reparació i
consolidació estructural del pavelló municipal d’esports de Corbera de Llobregat – FASE 3”, que
recull el conjunt d’obres a realitzar per tal de garantir la estabilització de la base del vessant de les
terres immediates a la façana posterior del pavelló municipal d’esports i incorporar al projecte les
actuacions necessàries d’estabilització del talús derivades d’una esllavissada recentment produïda
en la vessant de la cantonada contrària a la zona d’actuació de les obres previstes a la Fase 3
Veure apartat de Memòria Descriptiva on es detallen les actuacions previstes.

1.2 Abast de la documentació a presentar
Els present projecte executiu defineix les característiques generals de l’obra i els seus requisits
mitjançant l’adopció de solucions concretes, definint les condicions que la intervenció projectada ha
de proporcionar per acomplir les exigències bàsiques en l’àmbit de la seguretat estructural i en
l’àmbit de la integritat i salubritat constructiva.
S’han realitzat totes les consultes i els contactes necessaris per tal d’obtenir les dades per a la
completa elaboració del Projecte, realitzant les verificacions prèvies necessàries; així com les
gestions davant d’organismes i companyies per a la perfecta definició del mateix.
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3. Identificació i agents del projecte
FITXA Agents del projecte

Projecte:
Títol del projecte:

Projecte Executiu de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’Esports de Corbera de Llobregat

Emplaçament:

C /Josep Tarradellas amb Plaça Catalunya
08757 Corbera de Llobregat. Barcelona

Promotor/s:
Empresa

Ajuntament de Corbera de Llobregat

NIF

P0807100C

Representat per

Montserrat Febrero i Piera, alcaldesa

NIF

Marta Puig Puig, secretària acctal.

NIF

Empresa

BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP

CIF

B66275819

Arquitecte

Robert Brufau i Niubó, consultor d’estructures

NIF

40812475X

Col·legiat

4481-4

Telèfon

93.319.44.91

Adreça

C/ Hercegovina

núm.

25, Ent. 1a

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08006

Redactor/s:

Correu electrònic

bbg@bbg.cat
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6. Justificació de preus
7. Partides alçades
8. Revisió de preus
9. Pressupost
10. Pressupost per al coneixement de l’Administració
11. Documents de què consta el Projecte
12. Declaració d’obra completa

DOC 1_M - DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE CORBERA DE LLOBREGAT – FASE 3

DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES
1. Control de qualitat
D’acord amb les intervencions objecte del projecte s’estima un import de 1.950 €.
Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista fins als límits que
estableixen en cada cas els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de
les obres.
El Pla de control de qualitat es desenvolupa en un annex diferenciat (Annex 3) del Document 1
“Memòria i Annexes”, redactat segons indica la Guia per a la redacció de projectes d’edificació (FM
730.02.B Rv 2 Edificació).

2. Pla d’obra i termini d’execució de les obres
El termini d’execució previst per l’execució de totes les actuacions definides en el Projecte és
d’aproximadament 4 mesos. El Pla d’Obra es desenvolupa en un annex diferenciat (Annex 6) del
Document 1 “Memòria i Annexes”.

3. Termini de garantia
El termini de garantia s’establirà al Plec de clàusules administratives particulars atenent a la
complexitat i la naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any.

4. Costos de manteniment
Donat que l’objecte del projecte s’actua de forma parcial en relació al conjunt de l’edificació, no s’ha
procedit a la realitzar la valoració del seu cost de manteniment.
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5. Classificació del contractista
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la classificació del
contractista no és necessària donat que l’import d’execució de les obres és inferior a 500.000 euros,
sense perjudici de que es determini una acreditació de la precisa solvència econòmica, financera i
tècnica a les empreses ofertants.
Aquesta classificació queda regulada a través dels articles 25 i 26 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les administracions Públiques:
Classificació empresa: Grup K) Instal·lacions especials, Subgrup 3.
Classificació contracte: Categoria 2 ( quantia és superior a 150.00€ i inferior a 360.000€, sense iva))

6. Justificació de preus
Segons l’article 128 del Reglamento general de contratos de la administración pública “la memoria
tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra”. La justificació de preus es fa seguint la
metòdica establerta en l’art 130 del RGLCAP i en els articles 27 i 28 del ROAS. La Justificació de
Preus del present projecte es desenvolupa en un apartat diferenciat del Document 4 “Pressupost”.

7. Partides alçades
Totes les partides alçades a justificar es detallen en un apartat diferenciat del Document 4
“Pressupost”.

8. Revisió de preus
D’acord amb el caràcter d’urgència i el termini estimat per a l’execució de les obres no es considera
necessari establir cap revisió de preus del pressupost. Aquesta no-procedència de la revisió ha
d’estar prevista en els plecs o pactada en el contracte. En cas que els tècnics de l’ajuntament
indiquin que cal considerar la revisió de preus, es procedirà a la revisió de preus quan el contracte
s’hagi realitzat en almenys un 20% del seu import i hagi passat un any des de la seva adjudicació.

9. Pressupost
Tot seguit s’indica el resum del pressupost per capítols:
Cap 1 Actuació Muntanya

=

160.258,10 €

Cap 3 Gestió de residus

=

6.229,15 €

Cap 4 Control de Qualitat

=

1.950,00 €

Cap 5 Seguretat i Salut

=

3.600,00 €

TOTAL PEM

=

172.037,25 €
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PEM

= 172.037,25 €

DG (Despeses generals 13% s/PEM) =

22.364,84 €

BI (Benefici industrial 6% s/PEM)

=

10.322,24 €

PEC sense IVA (PEM + DG + BI)

= 204.724,33 €

IVA (21% s/PEC)

=

PEC amb IVA

= 247.716,44 €

42.992,11 €

Es tracta de la quantitat de:
DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

10. Pressupost per al coneixement de l’Administració
El Pressupost d'execució per contracta de l'obra (inclou el pressupost de la Gestió de Residus i el
pressupost de les Mesures de Seguretat i Salut) s’estableix d’acord amb el següent import:
TOTAL PEM

=

172.037,25 €

TOTAL PEC (PEM +19% DG i BI)

=

204.724,33 €

TOTAL CONTRACTE (PEC +21% IVA) = 247.716,44 €
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11. Documents de què consta el Projecte

DOC 1_M - MEMÒRIA I ANNEXOS
DG

Dades Generals

DAE

Dades Administratives i Econòmiques

MD

Memòria Descriptiva

MC

Memòria Constructiva

MN

Normativa aplicable

CN

Compliment CTE i altres reglaments i disposicions

AN

Annexes

DOC 2_DG - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG.U

Emplaçament

DG.E

Sistema Estructural

DOC 3_PT - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOC 4_PR - PRESSUPOST
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12. Declaració d’obra completa o fraccionada
El sotasignat declara que les intervencions definides en el present projecte contemplen els elements
necessaris per a la utilització correcta de l’obra, i es subjecten a les instruccions tècniques que
siguin de compliment obligatori. Per tant, manifesta el compliment de:
-

L’indicat a l’article 125 del RD 1098/2001 quan el projecte comprèn una obra completa.

-

L’indicat a l’article 86.3 del RDL 3/2011 quan el projecte comprèn una obra fraccionada.

-

El que exigeix el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb l’establert en el seu
article 127 en allò relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessàriament a obres
completes o fraccionades.

.................................................................................................................................................................

Barcelona, juny de 2021

Robert Brufau i Niubó, Dr Arquitecte (Col. 4481-4)
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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DOC 1_M - MD
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Objecte del projecte
2. Informació prèvia
2.1

Antecedents de partida i dades de l’entorn

3. Descripció del projecte
3.1

Descripció general de l’edifici i criteris d’intervenció

3.2

Característiques i paràmetres generals de l’edifici

3.3

Descripció bàsica dels sistemes objecte d’intervenció

4. Prestacions de l’edifici
4.1

Seguretat estructural

4.2

Seguretat en cas d’incendi.

4.3

Seguretat d’utilització. Limitacions d’ús

4.4

Salubritat

5. Descripció de la intervenció per fases
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Objecte del projecte
El projecte que es presenta recull el conjunt d’obres a realitzar per tal de garantir la estabilització de
la base del vessant de les terres immediates a la façana posterior del Pavelló Municipal de Corbera
de Llobregat i incorporar al projecte les actuacions necessàries d’estabilització del talús derivades
d’una esllavissada recentment produïda en la vessant de la cantonada contrària a la zona d’actuació
de les obres previstes a la Fase 3.
Les línies bàsiques d’aquesta tercera fase es poden sintetitzar bàsicament en la realització d’un
conjunt d’ancoratges en profunditat contra el vessant de la muntanya, i en la creació d’una crosta
(amb abundants metxinals per facilitar l’evacuació de l’aigua del trasdós) de formigó gunitat que
arribaria fins una certa altura de la vessant, prèviament calculada, a partir de les recomanacions del
text del Professor Eduardo Alonso. Completa aquesta fase una repavimentació de la galeria que
separa la muntanya respecte al Pavelló, que te com a objectiu facilitar una ràpida i fàcil expulsió de
les aigües que haurien sortit pels metxinals.
Amb el temps passat des de l’any 2016, la vegetació de la zona ha crescut molt i, abans de fer cap
treball de consolidació caldrà netejar la vessant, arrencant el màxim possible aquesta vegetació, fins
deixar el terreny natural a la vista. Prèviament es fixarà la malla existent a la línia superior del gunitat
Atesa la tardança en començar les obres d’aquesta fase i els fets meteorològics succeïts, s’eleva la
cota superior del gunitat fins a una cota de 6’50 metres, i s’estén en una major longitud, també per
damunt el mur actual.
Els ancoratges TITAN previstos en projecte es mantindrien amb la mateixa dimensió i longitud que
s’estipulava, uns 22 m. Per rebre aquests ancoratges, a la primera part del mur, amb una alçada
d’uns 2 metres, s’hi proposa un mur armat amb un gruix promig d’uns 40 cm, que es connectarà com
a prolongació del mur de contenció existent.
Als dos extrems del vessant de la muntanya on es van produir uns despreniments de terra i roques
es procedirà a la reparació de la malla danyada.
Al costat de l’esquerra (mirant cap a la muntanya) s’han després algunes roques que han quedat
retingudes per la tela metàl·lica. La zona de malla afectada coincideix amb el futur gunitat, per tant,
només es proposa únicament retallar la tela afectada, retirar les tres o quatre roques caigudes i
preparar la superfície pel gunitat.
Al costat de la dreta el despreniment va ser més important, ja que va afectar a una major quantitat
de terres que es van precipitar sobre la cantonada entre la passera posterior i la rampa que
serpenteja en direcció contrària. Aquesta zona s’hauria de gunitar, prèvia disposició d’un mallat, fins
una altura d’uns 6’50 metres. La tela metàl·lica que s’hagués fet malbé per sobre la cota del gunitat,
s’haurà de reposar amb les mateixes característiques que l’existent.
OBSERVACIONS:
El projecte NO inclou la consolidació superficial dels talussos de tota la muntanya, excepte les parts
que formin part de l'àmbit d'actuació que són la base de la muntanya de la part posterior del
equipament, i l’arranjament de la xarxa de contenció malmesa pel recent esllavissament.
RECOMANACIONS:
Es recomana establir un pla de seguiment dels moviments de l’edifici aprofitant els prismes ja
instal·lats al soterrani, així com l’addició de nous a l’exterior per monitoritzar la base de la muntanya.
Es proposa fer un recull de dades de com a mínim un cop l’any.
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S’haurà de revisar periòdicament tota la xarxa d’estabilització superficial de la muntanya, tant a nivell
de integritat de la xarxa, com l’estat dels ancoratges que la subjecten. Es proposa un període de
manteniment cada 5 anys.

2. Informació prèvia
2.1 Antecedents de partida i dades de l’entorn
L’edifici s’emplaça damunt d’una antiga pedrera. La façana principal del poliesportiu s’obre al Carrer
Josep Tarradellas, quan aquest arriba a la Plaça Catalunya, mentre que les seves façanes laterals i
posterior donen front a una potent zona muntanyosa de la localitat, amb el Carrer Manuel de Pedrolo
a la seva coronació.
Es tracta d'una construcció prismàtica, amb unes dimensions en planta d’aproximadament 45m x
38m, i amb un perfil longitudinal esglaonat tal com s’aprecia a la façana principal, on en l’extrem
oest es situa l’accés a la planta baixa (poliesportiu), i en l’extrem est es situa l’accés a un nivell
inferior (bombers). Això és conseqüència de la considerable pendent i de les especials
característiques del terreny que fan que l’edifici compti també amb 2 nivells construïts inferiors, una
planta semisoterrada i una planta soterrani, que veuen progressivament disminuïda la seva
superfície útil degut a les limitacions del procés d’excavació.
L’edificació té un caràcter compacte ja que es troba encaixada en una mena de semicercle
amuntanyat de perfil abrupte i força vertical. Davant de la façana principal sí que es disposa d’un
espai ampli destinat a acollir espectadors abans i després de les competicions (plataforma d’accés
des del c/ Josep Tarradellas) i d’un ampli espai necessari per a l’entrada i sortida dels vehicles de
bombers (plataforma d’accés des de Pl. Catalunya). Però la resta de façanes donen a un corredor
perimetral que separa l’edifici de la muntanya al voltant de 2 o 3 metres segons la posició.

3. Descripció del projecte
3.1 Descripció general de l’edifici
El pavelló es desenvolupa sobre rasant amb accés directe des de l’extrem més elevat de
la parcel·la. Es considera com a “sala mitjana” i conté una pista esportiva de aprox.22m x
44m més 1m més d’amplada per adaptació a competicions, i una alçada de 7m sota
l’encavallada. A més de la pista, en planta baixa trobem les dependències reglamentàries
de vestidors i magatzems annexes. També compta amb unes grades amb capacitat per
280 espectadors, les quals arriben fins una planta primera on es situa el bar i sis sales
annexes corresponents a les secretaries dels diferents clubs esportius de Corbera. La
secció transversal de l’edifici distingeix aquesta configuració programàtica, amb un volum
més elevat corresponent a la pista esportiva amb coberta de xapa a dos aigües i un cos
adossat més baix amb coberta plana invertida, on es distribueixen la resta d’espais
esmentats.
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Una part de la planta de semisoterrani està ocupada per les dependències del cos de
Bombers, i la resta s’utilitza com a magatzem de la brigada municipal, havent-hi alguns
vehicles guardats. Aquesta planta està ocupada en aprox. 1100 m², atesa la presència
d’un volum de terreny (roca) que no va poder ser totalment rebaixada, essent visible el
talús existent en el interior.
El soterrani no té un ús funcional determinat, essent actualment ocupats els seus aprox.
650 m² com a magatzem de material divers i com a aparcament. S’observa la presència
d'alguns carruatges, cosa que fa pensar que en alguns moments hi poden circular vehicles
amb un cert pes pel seu interior. Aquest aspecte condicionarà bastant les intervencions
que es proposaran a les conclusions finals. El interior d’aquest soterrani també compta
amb una zona impracticable degut a la presència d’un talús de terres de l'ordre de 1'20
metres d’alçada, en el seu costat Oest. Com a particularitat, en l'extrem Sud-Est del
soterrani, per problemes de rebaix (existència d’una cresta de roca) s'hi va deixar sense
excavar l'últim , donant lloc al que sembla una llosa de fonamentació més elevada, que
sobresurt per sobre del nivell de la solera.

3.2 Característiques i paràmetres generals de l’edifici
Pel que fa a l'encaix de l'edifici en el terreny, el projecte ja advertia que aquest presentava
unes característiques topogràfiques i geològiques complicades que feien difícil la seva
adaptació a l’ús al qual es volia destinar, requerint els rebaixos necessaris per al seu
anivellament i l’esglaonament de la fonamentació segons la cota de terreny resistent.
D’altra banda, aquesta topografia fortament desnivellada és una situació existent en tot el
casc urbà i, en general, de tot el terme municipal de Corbera. Tal i com es comentarà més
endavant, el terreny va condicionar totalment l’execució de les obres i la necessitat de
modificar el projecte original.
Els talussos que rodegen l’edificació presenten una notable alçada i verticalitat, podent
arribar a 20 m en els punts més alts, i estan recoberts per una considerable massa vegetal
d’arbusts i arbrat. El talús posterior arranca amb una separació d'uns 2 metres de la
façana posterior del pavelló, mentre que els laterals tenen distàncies una mica més grans i
més variables. Els talussos s'aguanten relativament bé, atesa l'alta cohesió de les terres i
la disposició de xarxes amb ancoratges, però la base del deambulatori exterior està molt
trencada, afavorint així l'entrada d'aigües de pluja sota de l'edifici. Només en l’extrem
Oest, el “deambulatori” perimetral compta amb la protecció d’un mur de contenció
connectat a una llossa armada. La resta del pas perimetral s’estima resolta amb una
solera bàsica, sense continuïtat vertical amb la muntanya. Les següents imatges mostren
la relació de l’edifici amb l’abrupte entorn immediat.
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3.4 Descripció bàsica dels sistemes objecte d’intervenció
Sistema Estructural
L’edifici resol els nivells sobre rasant amb una estructura metàl·lica a base de pilars de perfils IPE,
jàsseres de gelosia i biguetes de perfil Z, mentre que l’estructura de les plantes inferiors és a base
de pilars de formigó armat i jàsseres planes amb una modulació de pòrtics d’aproximadament 5 x 5
m en les dos direccions. La fonamentació es resol amb sabates aïllades i corregudes, travades en
una direcció i disposades en diferents nivells segons la idoneïtat del terreny. Tot i que no està
documentat, s’estima l’existència de pous i/o l’execució de pilars “nans” per adaptar el nivell
d’arrencada de l’estructura de la planta soterrani en funció de les profunditats d’execució de cada
sabata.

Sistema d’envolupants
El tancament exterior de l’edifici es realitza amb panell de doble xapa metàl·lica lacada,
amb sandvitx d’aïllament tèrmic en l’àmbit del poliesportiu, i amb bloc de morter en les
àrees que es mantenen sobre rasant de la planta semisoterrani. La resta de l’envolupant
dels espais sota rasant, compten amb mur de contenció de formigó armat. Pel que fa a la
compartimentació, les parets de separació són majoritàriament de bloc de morter i
s’estima que altres parets de compartimentació bàsica siguin envans de maó ceràmic.

4. Prestacions de l’edifici
4.1 Seguretat estructural
L’edifici projectat complirà el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC
2 i MC 3.
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals
emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal•lacions, etc), que no formen
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:
•

DB SE Seguretat estructural

•

DB SE-AE Accions a l’edificació

•

DB SE-C Fonaments

•

DB SE-A Acer

•

DB SE-F Fàbrica

•

DB SE-M Fusta
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i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la
•

EHE-08 Instrucció de formigó estructural

i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la
•

NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent

4.2 Seguretat en cas d’incendi
Es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres
establerts a:
•

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat MD 3.4
Sistema Estructural, d’aquesta memòria.
Segons s’indica al punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest projecte no és necessari preveure
càrregues específiques per a la intervenció dels bombers, més enllà de les funcions de guarda dels
seus vehicles inactius que s’hi ha vingut realitzant al llarg dels darrers anys.

4.3 Seguretat d’utilització
Donada la singularitat de la intervenció de consolidació que se’ns encarrega i considerant que no hi
ha una modificació de l’ús com edifici esportiu que s’ha desenvolupat adequadament al llarg
d’aquests 25 anys transcorreguts des de la seva posta en servei, la seguretat d’utilització es redueix
a un “Ús de manteniment”, tant de les pròpies cobertes com dels interiors del edifici, prestant, però,
una especial atenció a tota la zona en la que s’hagi reforçat la fonamentació, amb la intenció de
garantir que no s’hagi pogut produir cap moviment sense que hagi pogut ser observat i tractat.

4.4 Salubritat
Les exigències bàsiques de salubritat (HS) especificades en l’article 13 de la Part I del CTE
aplicables a aquest projecte són:
• HS1: Protecció enfront la humitat
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5. Descripció de les fases previstes d’intervenció
Donat l’elevat cost econòmic del total de les intervencions que serien necessàries, es va proposar la
possibilitat d’executar-les per fases dilatades en el temps, de manera que el cost de cada etapa
pogués ser assumible pel Pressupost Municipal de cada exercici.
A continuació es detallen les intervencions previstes per a cada fase per tal que el pressupost global
estimat es pogués descompondre en unitats menors:
FASE 1

Demolició i Retirada del tram de l’actual solera afectada per greus esquerdes i deformacions
(abasta aproximadament un 400 m2)
Demolició de zones recrescudes a la cantonada H01-H02, I01 i I02
Nova Fonamentació del tram E01-E05-I01-I05 (micropilotatges, enceps, jàsseres de lligam)
Construcció de muret lateral a la línia D05-I05. Replè del trasdós amb terres aportades.
Reparació de les esquerdes en pilars i murs de formigó armat, des de l’exterior
Reparació d’esquerdes interiors del sostre del soterrani.

FASE 2

Reconstrucció dels 400 m² del terra del soterrani, previst amb un forjat de plaques alveolars, en el
mateix àmbit de refonamentació de la Fase 1 (aprox 400 m2) on ja s’haurien previst els
mecanismes de recolzament de les esmentades plaques.
Construcció de rampa interior per comunicar el nou desnivell existent entre l’àrea d’actuació i la
resta
Substitució de les lluminàries existents per noves amb tecnologia LED

FASE 3

Intervenció en el passadís posterior extern, amb la construcció d’una nova solera,
la consolidació de la vessant de la muntanya mitjançant la projecció de formigó
gunitat i la introducció d’ancoratges en profunditat d’estabilització.
Restitució de les parts de la malla de triple torsió fetes malbé per l’esllavissada.

El present projecte contempla només l’execució de la FASE 3.
.................................................................................................................................................................

Barcelona, juny de 2021

Robert Brufau i Niubó, Dr Arquitecte (Col. 4481-4)
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
1. TREBALLS PREVIS
Es realitzarà una retirada del material esllevissat i neteja general de l’àmbit d’actuació
abans de l’inici de les obres. Es sanejarà la vessant, arrencant el màxim possible
aquesta vegetació, fins deixar el terreny natural i la malla de protecció a la vista.

2. INTERVENCIONS EN LA FONAMENTACIÓ
Totes les intervencions en fonamentació es van fer en fases anteriors i no s’actua en
aquest sistema.

3. INTERVENCIONS EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL
Totes les intervencions en l’estructura es van fer en fases anteriors i no s’actua en aquest
sistema.

4. INTERVENCIONS EN EL SISTEMA DE CONTENCIÓ DEL TERRENY
4.1. Descripció general del sistema
Es projecta la construcció d’un nou mur perimetral de contenció a la part posterior de
l’edifici que consolidi les terres inferiors del talús de la muntanya immediata. Aquest mur
té un gruix de 30-40cm i recull els ancoratges mitjançant dos congrenys embeguts de
40x25cm.
Per sobre del mur es conforma un gunitat armat del talús, fins una alçada de 6,50m amb
metxinals d’evacuació de l’aigua i injecció per reomplert de cavitats superficials.
A la part inferior del passadís entre l’edifici i el talús es conforma una nova solera
ancorada al mur existent del Pavelló i amb continuïtat amb el nou mur perimetral de
contenció. La solera té la funció d’accelerar l’evacuació de les escorrenties que baixin pel
talús. Aquesta es connectarà en els extrems amb l’actual solera.
Es realitzarà una reparació de la malla de protecció del talús existent a les zones afectades per les
esllavissades, substituint les parts de malla deteriorades i fixant nous ancoratges on sigui necessari.
Aquestes tasques les ha de realitzar una empresa especialitzada.
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4.2 Bases de càlcul
4.2.1 Característiques dels materials
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a
continuació.

Formigó:
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó gunitat i armat, a la base i al fust dels
murs de la passera posterior exterior. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada,
considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents:
- Denominació i tipificació
Elements de formigó en elements de fonamentació en contacte amb
el terreny (excepte micropilons):
Tipificació:
HMP-D-400/F/12/IIa
Característiques intrínseques:
Fck:
30.0 N/mm2
Consistència:
Líquida
TMA:
12 mm
Tipus d’ambient:
IIa
Contingut mínim de ciment:
400 kg/m3
Màxima relació A/C:
Resistència als 7 dies:
21.0 N/mm2
- Coeficient de Poisson
S’ha considerat el valor μ = 0.2.
- Coeficient de dilatació tèrmica
S’ha considerat el valor α = 10-5 (ºC)-1
- Coeficient de retracció
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08.
- Coeficient de fluència
Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08
- Assaigs i control
Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com
els assajos als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per
l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt
- Aspecte extern
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla
explícitament en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó
Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons
amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències com de
taques d’òxid o greix.
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Acer per armadures passives
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs
d’ancoratge dels elements d’estructura metàl•lica contra el formigó. La seva tipificació,
segons la EHE-08, és: B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica:
Acer armadura passiva:
B-500SD:
B-500S:

Soldabilitat, alta ductilitat
Soldabilitat

Límit elàstic fyk

≥500 N/mm2.

Mòdul d’elasticitat, E:

210.000 N/mm2.

- Diagrama σ-ε de càlcul ≥ 500 N/mm2.
El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa
natural que estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat
s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul
de deformació longitudinal, de valor E=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió
compresos entre –fyd < < fyd, essent fyd la resistència de càlcul del material,
obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de
resistència, γ s .
- Característiques del material i assaigs
Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de
sotmetre, queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en
Obra del Formigó Armat i en el Pla de Control adjunt.

Acer per armadures actives
No està previst l’ús d’aquests tipus d’armadures en aquest projecte. Únicament hi hauran
elements prefabricats (lloses alveolars) que vindran prefabricats de taller.

Acer per xapes i perfils
S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent
d’acer sense aliatges, per a construccions metàl•liques d’ús general), així com l’establert a
les normes UNE-EN 10210-1:1994, relativa a perfils buits per a construcció acabats en
calent d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998, relativa a seccions buides d’acer
estructural conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les
característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han
estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura.
Tipus d’acer en xapes i perfils

S275JR

fy (N/mm2) xapes <16mm
Mòdul d’elasticitat, E
Mòdul d’elasticitat transversal, G
Coeficient de Poisson, ν:
Coeficient de dilatació tèrmica, λ:
Densitat

275 N/mm2
200.000 N/mm2
81.000 N/mm2
0.30
1.2 x 10-5(°C)-1
7.850 Kg/m3.

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i
únicament es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes
de gran espessor, d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.).
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Fàbrica de maó
No es construeix cap element amb aquest material en aquesta intervenció.

4.2.2 Accions considerades
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint
en consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent
del present informe.
Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen
sobre un edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i
accions accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i
respon a l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE.

Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una
variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit.
Estats de càrrega considerats
S’han considerat les accions que genera el terreny en forma d’empentes horitzontals contra els nous
elements de la contenció.
D’igual forma, s’ha considerat una sobrecàrrega d’ús a la solera de 500kg/m2.
4.2.3 Coeficients de seguretat
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a
continuació.
Coeficients de minoració de resistències dels materials
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a
cada cas es té:
- Formigó armat
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa
falta distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer
d’armar i el de pretesar, γs.
Situació de projecte

Formigó γc

Acer γs

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

- Acer laminat
S’han adoptat els següents valors:

γM0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material.
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γM1= 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat.
γM2= 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió.
γM3= 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.
γM3= 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU.
γM3= 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el
cas de
forats ovals o amb sobre mesura.
Coeficients de majoració d’accions
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb
aquest criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen.
- Formigó armat
Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de
majoració considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en
la taula 1 per als Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de
Servei (ELS).
Situació Persistent
Tipus d’Acció

Situació accidental

o transitòria
Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Permanent

γG=1,00

γG=1,35

γG=1,00

γG=1,00

Pretesat

γP=1,00

γP=1,00

γP=1,00

γP=1,00

Permanent de valor no constant

γG*=1,00

γG*=1,50

γG*=1,00

γG*=1,00

Variable

γQ=0,00

γQ=1,50

γQ=0,00

γQ=1,00

Accidental

-

-

γA=1,00

γA=1,00

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims

Tipus d’Acció

Efecte favorable

Efecte desfavorable

Permanent

γG=1,00

γG=1,00

Armadura pretesa

γP=0,95

γP=1,05

Armadura posttesa

γP=0,90

γP=1,10

Permanent de valor no constant

γG*=1,00

γG*=1,00

Variable

γQ=0.00

γQ=1.00

Pretesat

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei.

- Acer laminat
En relació als coeficients γc que graven en les estructures d’acer, es consideren els que
estableix el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4.
Tipus de verificació

Situació Persistent o transitòria
Efecte desfavorable

Efecte favorable

Permanents
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Resistència

Pes propi

1.35

0.80

Empenta del terreny

1.35

0.70

Pressió aigua

1.20

0.90

1,50

0,00

desestabilitzadora

estabilitzadora

Pes propi

1.10

0.90

Empenta del terreny

1.35

0.80

Pressió aigua

1.05

0.95

1.50

0

Variable

Estabilitat

Permanents

Variable

Taula 3: Coeficients parcials γ de seguretat per a accions.

4.2.4 Hipòtesis de càlcul
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS).
Estructures de formigó armat i pretesat.
Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall:
•

Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris:
Situacions persistents o transitòries:

∑ γG, j Gk, j + ∑ γG ,jGk,* j+ γP Pk + γQ,1 Qk,1 + ∑ γQ,i ψ0,i Qk,i
*

j≥1

j≥1

i>1

Situacions accidentals:

∑ γG, j Gk, j + ∑ γG j Gk,* j + γP Pk + γ A Ak + γQ,1ψ1,1 Qk,1 + ∑ γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j≥1

j≥1

,

i>1

Situacions sísmiques:

∑ γG, j Gk, j + ∑ γG ,j Gk,* j + γP Pk + γ A AE,k + ∑ γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j≥1

•

i≥1

j≥1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els
següents criteris:
Combinació poc probable o característica

∑ γG, j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j + γ PPk + γ Q,1Q k,1 +∑ γ Q,iΨ 0,1Q k,i
*

j≥1

j≥1

i>1

Combinació freqüent

∑ γG, j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j + γ PPk + γ Q,1Ψ1,1Q k,1 +∑ γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j≥1

j≥1

i>1

Combinació quasi-permanent

∑ γG, j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j + γ PPk +∑ γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j≥1

On:
Gk,j

j≥1

i>1

Valor característic de les acciones permanents
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G*k,j
Pk
Qk,1
ψo,iQk,i
ψ1,1 Qk,1
ψ2,i Qk,i
Ak
AE,k

Valor característic de les accions permanents de valor no constant
Valor característic de l’acció del pretesat
Valor característic de l’acció variable determinant
Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants
Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental
Valor característic de l’acció accidental
Valor característic de l’acció sísmica

Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” en el
seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall:
•

Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris:
Situacions persistents o transitòries:

∑ γG, j Gk, j + ∑ γG * j Gk,* j + γQ,1 Qk,1 + ∑ γQ, i ψ0, i Qk, i
j≥1

j≥1

i>1

Situacions accidentals:

∑ γG,j Gk, j + ∑ γG j Gk,* j + γ A Ak + γQ,1ψ1,1Qk,1 + ∑ γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j≥1

j≥1

,

i>1

Situacions sísmiques:

∑ γG, j Gk, j + ∑ γG ,j Gk,* j + γ A AE,k + ∑ γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j≥1

•

j≥1

i≥1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els
següents criteris:
Combinació característica

∑ γG,j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j + γ Q,1Q k,1 +∑ γ Q,iΨ 0,1Q k,i
*

j≥1

i>1

j≥1

Combinació freqüent

∑ γG, j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j + γ Q,1Ψ1,1Q k,1 +∑ γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j≥1

j≥1

i>1

Combinació quasi permanent

∑ γG, j Gk, j + ∑ γ G ,j G * k, j +∑ γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j≥1

On:
Gk,j
G*k,j
Qk,1
ψo,iQk,i
ψ1,1 Qk,1
ψ2,i Qk,i
Ak
AE,k

j≥1

i>1

Valor característic de les accions permanents
Valor característic de les accions permanents de valor no constant
Valor característic de l’acció variable determinant
Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants
Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental
Valor característic de l’acció accidental
Valor característic de l’acció sísmica
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.................................................................................................................................................................
Barcelona, juny de 2021

Robert Brufau i Niubó, Dr Arquitecte (Col. 4481-4)
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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AMIDAMENTS
P1
01
00
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

K12CZPAP

Pàg.:
PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
INTREVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS
MITJANS AUXILIARS

UA

DESCRIPCIÓ

ut

Lloguer de plataforma de ploma articulada, amb abast màxim de 10 m i pendent màxima de 40%, amb cistella de
dimensions 120x80 cm. Inclou transport a obra i recollida.

Num. Text
1

[C]

Tipus

Plataforma elevadora

[D]

[E]

[F]

1,000

m

[C]

Tipus

Previsió

[D]

[E]

[F]

1,000

60,000

P1
01
00
02

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

421AZD1P

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
INTREVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS
ENDERROCS
DESCRIPCIÓ

m2

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestra existent amb mitjans manuals i recuperació,
aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta. Inclou segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, per tal de garantir
l'estanqueïtat de les fusteries existents. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

Alçat sud

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
4,000

2

4,650

1,050
TOTAL AMIDAMENT

P1
01
01
00

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

60,000

UA

Num. Text
1

Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

T

2

NUM. CODI

1,000

Línia de vida per a la realització de treballs verticals, formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre, fixat
als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Inclou tot el conjunt d'elements necessaris per als extrems d'una
línia de vida, així com també tots els elements necessaris per a suports intermediaris, punts d'ancoratges i tots els
elements necessaris.

Num. Text
1

Fórmula

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

4B71ZV1P

TOTAL

T

2

2

1

UA

19,530 C#*D#*E#*F#
19,530

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
MOVIMENT DE TERRES
CONDICIONAMENT DEL TERRENY/SOLAR
DESCRIPCIÓ
EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

AMIDAMENTS
1

K221Z1IP

Pàg.:

m2

Inspecció a terreny existent per eliminar elements i pedres amb possibilitat de despreniment amb mitjans manuals i/o
mecànics i càrrega amb mitjans manuals i/o mecànics sobre contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

1,000

56,450

8,300
TOTAL AMIDAMENT

K246Z1UP

m2

[C]

Tipus

Zona esllevisada

1,000

[D]

[E]

[F]

60,000

m2

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

Fórmula

60,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

1,000

56,450

8,300

468,535 C#*D#*E#*F#

3

-1,000

20,950

3,000

-62,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a zona d'obres, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor. Inclou, en cas necessari, transplantament d'arbres i/o arbustos afectats per les obres per personal
qualificat.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

468,535

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4221Z11P

468,535 C#*D#*E#*F#

T

2

3

Fórmula

Desenrunament de zona esllevissada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre dúmper de dimensions reduïdes fins
els punt de càrrega. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

TOTAL

T

2

2

K213Z5MP

m2

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

1,000

3

.

56,450

8,300

-1,000

20,950

3,000

1,000

100,000

Fórmula

P1
01
02
03

468,535 C#*D#*E#*F#
-62,850 C#*D#*E#*F#
100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

T

2

4

405,685

Desmuntatge de malla metàl·lica per a protecció de talús amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

2

505,685

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
LLOSES DE FONAMENTACIÓ I SOLERES

EUR
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COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
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AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

K225T00F

DESCRIPCIÓ

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

1,000

145,600

m2

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

145,600

kg

Num. Text

Quantia = ** kg/m2

2

.inclou ancoratges a altres elements
estructurals

3

Zona reforç muntanya

4

Solera 20+10

[C]

[D]

[E]

[F]

4936Z71P

1,000

m2

Num. Text
1

Zona reforç muntanya

TOTAL

Fórmula

T
145,600

17,000
TOTAL AMIDAMENT

4

145,600

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres
detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

1

Fórmula

145,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K93BZ11X

TOTAL

T

2

3

145,600

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el
subministrament de grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.
Tipus

Zona reforç muntanya

Fórmula

145,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K923ZB9X

TOTAL

T

2

2

3

UA

Num. Text
1

Pàg.:

2.475,200 C#*D#*E#*F#
2.475,200

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació de juntes perimetrals, amb
poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de
juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

2

145,600

145,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

5

E5ZD55D4

m

[C]

Tipus

Alçat sud

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2

1,000

45,250

45,250 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

K4BP1112

u

1

[C]

Tipus

Alçat sud

[D]

[E]

[F]

88,000

Fórmula

88,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m2

88,000

Formació d’enllaç entre solera existent i nova solera mitjançant enderroc de solera de formigó armat, sense malmetre
l'armadura existent, amb martell picador i mitjans manuals, sanejat i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra, passivat de les armadures i imprimació anticorrosiva, pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi i posterior reconstrucció de la zona amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat segons indicacions de la D.F.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats
de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

TOTAL

T

2

493RZ91P

48,050

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 12 mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes
per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les
longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar
la unitat d'obra acabada.

Num. Text

7

TOTAL

T

TOTAL AMIDAMENT
6

145,600

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, remats de coronació i formació de
cantonades segons indicacions del projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

[C]

Tipus

Unió amb solera existent

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

1,000

2,550

1,000

2,550 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,450

1,000

2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

P1
01
02
08

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

4

UA

5,000

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
MICROPILONS
DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS
1

K3DZ2000

u

Num. Text
1

Pàg.:
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

22,000

m

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

22,000

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

3

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

176,000

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge permanent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

Zona reforç muntanya

Fórmula

176,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K3G8ZC0X

TOTAL

T

2

4

242,000

Ancoratge permanent horitzontal mitjançant micropiló d'injecció, en barres perforades i roscades d'acer, autoperforants
tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i documentació de projecte, entubat amb camisa per sota del nivell
freàtic (si fós necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer, la camisa, i subministrament i injecció de beurada de ciment,
part proporcional d'elements especials (broca de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets d'empalmament,
placa de repartiment, discs de calze, femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació de formació provisionals
d'ancoratges i col·locació de xapes de cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i homologat per l'empresa
subministradora.
Tipus

Zona reforç muntanya

Fórmula

242,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

43GTZ4IP

TOTAL

T

2

3

1,000

Ancoratge permanent mitjançant micropiló d'injecció, en barres perforades i roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN
73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i documentació de projecte, entubat amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós
necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer, la camisa, i subministrament i injecció de beurada de ciment, part
proporcional d'elements especials (broca de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets d'empalmament, placa
de repartiment, discs de calze, femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació de formació provisionals
d'ancoratges i col·locació de xapes de cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i homologat per l'empresa
subministradora.
Tipus

Zona reforç muntanya

Fórmula

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

43GTZM4P

TOTAL

T

2

2

K3G8ZM0X

u

5

19,000

Cordó de massilla per a junta estanca de cap d'ancoratge permanent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text
1

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

T
11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

3

8,000

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

4214ZA1P

m

1

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

11,000

1,000

11,000 C#*D#*E#*F#

3

8,000

1,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

P1
01
02
15

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
K3L2Z12P

1

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
PROTECCIÓ DE TALUSSOS
DESCRIPCIÓ

m2

Reconstrucció de malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla d'acer d'alta resistència amb protecció contra la
corrosió especial per a protecció de talussos, de característiques equivalents a l’existent, ancorada amb fixacions a base
empernatges d'acer, totalment muntada pel seu correcte funcionament. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

Zona esllevisada

[D]

[E]

[F]

.

u

Num. Text
1

Zona reforç muntanya

Fórmula

1,000

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

1,000

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K3L2ZEKP

TOTAL

T

2
3

19,000

UA

Num. Text

2

19,000

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la disposició
del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. Inclou l'esponjament de les runes.

Num. Text

1

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

6

100,000

Fixació de malla metàl·lica existent amb barres d'acer corrugades de diàmetre 20 mm. Inclou perforació i tots els elements
necessaris pel seu correcte funcionament.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, perforació,
col·locació dels ancoratges, col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
30,000

2

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

30,000

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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AMIDAMENTS
3

43P2Z20P

m2

Num. Text
1

Pàg.:

Gunitat de talús, de 10 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat de gunitat, amb malla metàl·lica de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge formant
detalls i trobades, segons detalls de plànols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, preparació de la superfície suport, col·locació dels ancoratges en el
cap del talús, estesa i cosit de la malla, col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció,
regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat, regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat,
remats de coronació segons indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

1,000

56,450

8,300

468,535 C#*D#*E#*F#

3

-1,000

20,950

3,000

-62,850 C#*D#*E#*F#

1,000

10,000

.

43P2Z40P

m2

Num. Text
1

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

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

35,500

2,700
TOTAL AMIDAMENT

u

Num. Text
1

Connexió de mur existents amb gunitat

TOTAL

Fórmula

T
1,000

K4BP1116

415,685

Gunitat de talús, de 40 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat de gunitat en dos capes, una mitjançant malla metàl·lica
de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb
picots d'ancoratge i l’altre capa amb una quantia de 25 kg/m2 en barres corrugades barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres detalls i trobades, segons detalls de plànols. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i
creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, preparació de la superfície suport, col·locació dels ancoratges en el cap del talús, estesa i cosit de la malla,
col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja
dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs
per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat,
regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de coronació segons indicacions de projecte , retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

2

5

Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

2

4

7

95,850 C#*D#*E#*F#
95,850

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. S'inclou la disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

3

42,000

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

56,000

EUR
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AMIDAMENTS
6

KD5MZ41P

Pàg.:

u

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

Num. Text
1

[C]

Tipus

Zona reforç muntanya

[D]

[E]

[F]

12,000

1

XPA0Z01P

P1
01
06

PRESSUPOST E8485-02
ACTUACIÓ MUNTANYA
VARIS
DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a la realització d'imprevistos d'obra, així com per la restitució d’elements malmesos durant
l'obra.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

1,000

1

m2

[C]

Tipus

Previsió

[D]

[E]

[F]

100,000

P1
03
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL

K2R4503A

TOTAL

Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

T

2

NUM. CODI

Fórmula

Reparació d'esquerdes mitjançat segellat en paraments interior de bloc de formigó vist, amb morter de mateix color que el
bloc existent. Inclou sanejat i neteja prèvia de l’esquerda i càrrega manual de runes sobre contenidor. S'inclou la
disposició dels medis de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport i retirada d'eines i mitjans
auxiliars a la obra, neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text
1

TOTAL

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

K4FRZ33P

12,000

UA

Num. Text

2

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

TOTAL

T

2

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL

8

100,000

PRESSUPOST E8485-02
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les
taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.

Num. Text
1

Terreny rocós

2

Inspecció per eliminar elements i
pedres amb possibilitat despreniment

3

previsió: 10%

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

468,535

0,100

0,500

23,427 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
4

Desenrunament de zona esllevissada

Pàg.:
T
1,000

5

Esponjament: 25%

10

P

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes

25,000

28,357 PERORIGEN(G1:G6,C7
)

T
1,000

405,682

0,200

Esponjament: 20%

%

20,000

16,227 PERPARCIAL(G8:G12,
C13)
TOTAL AMIDAMENT

K2RA7LP1

m3

Num. Text

Terreny rocós

2

Inspecció per eliminar elements i
pedres amb possibilitat despreniment

3

previsió: 10%

4

Desenrunament de zona esllevissada

Esponjament: 25%

[E]

[F]

Fórmula

1,000

468,535

1,000

60,000

0,100

0,500

23,427 C#*D#*E#*F#

1,500

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

T

P

25,000

28,357 PERORIGEN(G1:G6,C7
)

Terreny vegetal
Neteja i esbrossada d'herbes i plantes

T
1,000

11

405,682

0,200

81,136 C#*D#*E#*F#

T

12

Esponjament: 20%

%

20,000

16,227 PERPARCIAL(G8:G12,
C13)
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

T

8

13

[D]

T

6

10

[C]

T

5

9

239,147

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

1

7

81,136 C#*D#*E#*F#

T

12

2

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

Terreny vegetal

11

13

1,500

T

8
9

60,000

T

6
7

9

K2R5423A

Num. Text

m3

239,147

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació
autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de
la maquinària i neteja del lloc de treball.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Formigó

12,830

12,830 C#*D#*E#*F#

2

Ceràmics

12,230

12,230 C#*D#*E#*F#

3

Petris

3,550

3,550 C#*D#*E#*F#

4

Metalls

1,360

1,360 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

Fusta

1,350

1,350 C#*D#*E#*F#

6

Vidres

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

7

Plàstics

3,110

3,110 C#*D#*E#*F#

8

Paper i cartró

3,570

3,570 C#*D#*E#*F#

9

Guixos i altres no especials

3,310

3,310 C#*D#*E#*F#

T

10
11

Esponjament: 40%

P

40,000

16,524 PERORIGEN(G1:G10;
C11)
TOTAL AMIDAMENT

4

K2RA73G1

m3

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Formigó

12,830

12,830 C#*D#*E#*F#

2

Ceràmics

12,230

12,230 C#*D#*E#*F#

3

Petris

3,550

3,550 C#*D#*E#*F#

4

Metalls

1,360

1,360 C#*D#*E#*F#

5

Fusta

1,350

1,350 C#*D#*E#*F#

6

Vidres

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

7

Plàstics

3,110

3,110 C#*D#*E#*F#

8

Paper i cartró

3,570

3,570 C#*D#*E#*F#

9

Guixos i altres no especials

3,310

3,310 C#*D#*E#*F#

T

10

Esponjament: 40%

P

40,000

16,524 PERORIGEN(G1:G10;
C11)
TOTAL AMIDAMENT

P1
04
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

57,834

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

11

10

XPA0Z0CQ

PRESSUPOST E8485-02
CONTROL DE QUALITAT
CONTROL DE QUALITAT

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en base al Pla de Control de Qualitat

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

1,000

1

P1
05
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
UA

TOTAL

Fórmula

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

NUM. CODI

57,834

1,000

PRESSUPOST E8485-02
SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ
EUR
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AMIDAMENTS
1

XPA0Z2SS
Num. Text

pa

Pàg.:

11

Partida alçada d’abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

Fórmula

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

1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO CODI

UA

Pàg.:

1

PREU

DESCRIPCIÓ

P- 1

4214ZA1P

m

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i posterior
enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport interior fins el punt de càrrega,
càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i
el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. Inclou l'esponjament de les
runes.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

32,82 €

P- 2

421AZD1P

m2

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestra existent amb mitjans
manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta. Inclou segellat de junt de fusteries amb el buit
d'obra, amb massilla de silicona neutra, per tal de garantir l'estanqueïtat de les fusteries existents.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

30,24 €

P- 3

4221Z11P

m2

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a zona d'obres, realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor. Inclou, en cas necessari, transplantament d'arbres i/o arbustos
afectats per les obres per personal qualificat.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

9,38 €

P- 4

43GTZ4IP

m

Ancoratge permanent horitzontal mitjançant micropiló d'injecció, en barres perforades i roscades
d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i documentació de
projecte, entubat amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós necessari), s'inclou ancoratge de
barra d'acer, la camisa, i subministrament i injecció de beurada de ciment, part proporcional
d'elements especials (broca de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets
d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze, femelles,...), part proporcional d'equips
d'ancoratge i tesat. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació de formació provisionals
d'ancoratges i col·locació de xapes de cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal
especialitzat i homologat per l'empresa subministradora.
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

183,74 €

P- 5

43GTZM4P

m

Ancoratge permanent mitjançant micropiló d'injecció, en barres perforades i roscades d'acer,
autoperforants tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i documentació de projecte,
entubat amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer,
la camisa, i subministrament i injecció de beurada de ciment, part proporcional d'elements
especials (broca de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets d'empalmament, placa de
repartiment, discs de calze, femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig dels ancoratges,
perforacions, subministrament i col·locació de formació provisionals d'ancoratges i col·locació de
xapes de cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i homologat per
l'empresa subministradora.
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

151,23 €

P- 6

43P2Z20P

m2

Gunitat de talús, de 10 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat de gunitat,
amb malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge formant detalls i trobades, segons
detalls de plànols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, preparació de la superfície
suport, col·locació dels ancoratges en el cap del talús, estesa i cosit de la malla, col·locació dels
ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció, regulació de la uniformitat de la
pressió de l'aire i de la velocitat, regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

39,84 €
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P- 7

43P2Z40P

m2

Gunitat de talús, de 40 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat de gunitat
en dos capes, una mitjançant malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre
3,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge i l’altre capa
amb una quantia de 25 kg/m2 en barres corrugades barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 formant congrenys i altres detalls i trobades, segons detalls de plànols. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
preparació de la superfície suport, col·locació dels ancoratges en el cap del talús, estesa i cosit de
la malla, col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció, ajudes
per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la
velocitat, regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de coronació segons
indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

133,76 €

P- 8

4936Z71P

m2

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o
llis. Inclou formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2,
segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

50,96 €

P- 9

493RZ91P

m2

Formació d’enllaç entre solera existent i nova solera mitjançant enderroc de solera de formigó
armat, sense malmetre l'armadura existent, amb martell picador i mitjans manuals, sanejat i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures i
imprimació anticorrosiva, pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi i posterior
reconstrucció de la zona amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat
segons indicacions de la D.F. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

153,19 €

P- 10

4B71ZV1P

m

Línia de vida per a la realització de treballs verticals, formada per cable d'acer inoxidable 316, de
10 mm de diàmetre, fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat. Inclou tot el conjunt
d'elements necessaris per als extrems d'una línia de vida, així com també tots els elements
necessaris per a suports intermediaris, punts d'ancoratges i tots els elements necessaris.
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

23,21 €

P- 11

E5ZD55D4

m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. S'inclou: la disposició dels mitjans de
seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, remats de coronació i formació de cantonades segons
indicacions del projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

22,02 €

PREU
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P- 12

K12CZPAP

ut

Lloguer de plataforma de ploma articulada, amb abast màxim de 10 m i pendent màxima de 40%,
amb cistella de dimensions 120x80 cm. Inclou transport a obra i recollida.
(VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

8.355,60 €

P- 13

K213Z5MP

m2

Desmuntatge de malla metàl·lica per a protecció de talús amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

21,24 €

P- 14

K221Z1IP

m2

Inspecció a terreny existent per eliminar elements i pedres amb possibilitat de despreniment amb
mitjans manuals i/o mecànics i càrrega amb mitjans manuals i/o mecànics sobre contenidor.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

3,28 €

P- 15

K225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

1,45 €

P- 16

K246Z1UP

m2

Desenrunament de zona esllevissada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre dúmper de
dimensions reduïdes fins els punt de càrrega. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

8,21 €

P- 17

K2R4503A

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t carregat amb
mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps
d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a la instal·lació
autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport
corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

11,42 €

P- 18

K2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la
descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de residus
més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,68 €

P- 19

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

21,63 €

P- 20

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

6,33 €

P- 21

K3DZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
(DOS MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

2.307,33 €
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P- 22

K3G8ZC0X

u

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge permanent. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

111,80 €

P- 23

K3G8ZM0X

u

Cordó de massilla per a junta estanca de cap d'ancoratge permanent. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

26,73 €

P- 24

K3L2Z12P

m2

Reconstrucció de malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla d'acer d'alta resistència amb
protecció contra la corrosió especial per a protecció de talussos, de característiques equivalents a
l’existent, ancorada amb fixacions a base empernatges d'acer, totalment muntada pel seu correcte
funcionament. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació
de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

68,47 €

P- 25

K3L2ZEKP

u

Fixació de malla metàl·lica existent amb barres d'acer corrugades de diàmetre 20 mm. Inclou
perforació i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, perforació, col·locació dels ancoratges,
col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

59,77 €

P- 26

K4BP1112

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 12 mm, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou
la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les
longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,44 €

P- 27

K4BP1116

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

13,51 €

P- 28

K4FRZ33P

m2

Reparació d'esquerdes mitjançat segellat en paraments interior de bloc de formigó vist, amb
morter de mateix color que el bloc existent. Inclou sanejat i neteja prèvia de l’esquerda i càrrega
manual de runes sobre contenidor. S'inclou la disposició dels medis de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a la obra,
neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

22,16 €

P- 29

K923ZB9X

m2

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material. Inclou el subministrament de grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de
tongades de grava i la seva humectació o dessecació, compactació segons grau indicat en
documents de projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.
(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

6,71 €
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UA

Pàg.:

5

PREU

DESCRIPCIÓ

P- 30

K93BZ11X

kg

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres
embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte,
col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1,18 €

P- 31

KD5MZ41P

u

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur. Inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

13,93 €
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P- 1
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4221Z11P

43GTZ4IP

43GTZM4P

UA
m

m2

m2

m

m

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

1

PREU
32,82 €

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. Inclou
l'esponjament de les runes.
Altres conceptes

32,82 €
30,24 €

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestra
existent amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en
el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals
està subjecta. Inclou segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, per tal de garantir l'estanqueïtat de les fusteries
existents. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Altres conceptes

30,24 €
9,38 €

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a zona d'obres, realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou, en cas
necessari, transplantament d'arbres i/o arbustos afectats per les obres per
personal qualificat.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

9,38 €
183,74 €

Ancoratge permanent horitzontal mitjançant micropiló d'injecció, en barres
perforades i roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
d'Ischebeck, segons plànols i documentació de projecte, entubat amb camisa
per sota del nivell freàtic (si fós necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer,
la camisa, i subministrament i injecció de beurada de ciment, part
proporcional d'elements especials (broca de perforació adequada al tipus de
terreny, maneguets d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze,
femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació
de formació provisionals d'ancoratges i col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i
homologat per l'empresa subministradora.
Altres conceptes

183,74 €
151,23 €

Ancoratge permanent mitjançant micropiló d'injecció, en barres perforades i
roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons
plànols i documentació de projecte, entubat amb camisa per sota del nivell
freàtic (si fós necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer, la camisa, i
subministrament i injecció de beurada de ciment, part proporcional
d'elements especials (broca de perforació adequada al tipus de terreny,
maneguets d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze,
femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació
de formació provisionals d'ancoratges i col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i
homologat per l'empresa subministradora.
Altres conceptes

151,23 €
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m2

m2

m2
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DESCRIPCIÓ

2

PREU
39,84 €

Gunitat de talús, de 10 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 12 mm projectat sobre
parament vertical. Inclou armat de gunitat, amb malla metàl·lica de triple
torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres
d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge formant detalls i
trobades, segons detalls de plànols. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, preparació de la
superfície suport, col·locació dels ancoratges en el cap del talús, estesa i
cosit de la malla, col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels
cables de subjecció, regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la
velocitat, regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Altres conceptes

39,84 €
133,76 €

Gunitat de talús, de 40 cm de gruix, amb formigó HM-D-400/F/12/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 12 mm projectat sobre
parament vertical. Inclou armat de gunitat en dos capes, una mitjançant
malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm,
ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge i
l’altre capa amb una quantia de 25 kg/m2 en barres corrugades barres
corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres
detalls i trobades, segons detalls de plànols. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
preparació de la superfície suport, col·locació dels ancoratges en el cap del
talús, estesa i cosit de la malla, col·locació dels ancoratges al peu del talús,
col·locació dels cables de subjecció, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja
dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors,
deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte,
col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les
armadures regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat,
regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

133,76 €
50,96 €

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació de juntes
perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2, segellats
amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats
de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Altres conceptes

50,96 €
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P- 11
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UA
m2

m

m
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P- 12

P- 13

P- 14

K12CZPAP

K213Z5MP

K221Z1IP

ut

m2

m2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

3

PREU
153,19 €

Formació d’enllaç entre solera existent i nova solera mitjançant enderroc de
solera de formigó armat, sense malmetre l'armadura existent, amb martell
picador i mitjans manuals, sanejat i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures i imprimació
anticorrosiva, pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi i posterior
reconstrucció de la zona amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat segons indicacions de la D.F.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat necessari,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

153,19 €
23,21 €

Línia de vida per a la realització de treballs verticals, formada per cable d'acer
inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre, fixat als terminals i als elements de
suport intermig i tesat. Inclou tot el conjunt d'elements necessaris per als
extrems d'una línia de vida, així com també tots els elements necessaris per
a suports intermediaris, punts d'ancoratges i tots els elements necessaris.
Altres conceptes
Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada
i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.
S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, remats de coronació i formació de cantonades
segons indicacions del projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom
Altres conceptes
Lloguer de plataforma de ploma articulada, amb abast màxim de 10 m i
pendent màxima de 40%, amb cistella de dimensions 120x80 cm. Inclou
transport a obra i recollida.
Sense descomposició

23,21 €
22,02 €

13,79040 €
0,40000 €
7,83 €
8.355,60 €

8.355,60 €
21,24 €

Desmuntatge de malla metàl·lica per a protecció de talús amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

21,24 €
3,28 €

Inspecció a terreny existent per eliminar elements i pedres amb possibilitat de
despreniment amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega amb mitjans
manuals i/o mecànics sobre contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Altres conceptes

3,28 €
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UA
m2

m2

m3

m3

m3

B2RA73G1

P- 20

K2RA7LP1

m3

B2RA7LP1

P- 21

K3DZ2000

u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

4

PREU
1,45 €

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

1,45 €
8,21 €

Desenrunament de zona esllevissada, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre dúmper de dimensions reduïdes fins els punt de càrrega. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
Altres conceptes

8,21 €
11,42 €

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la
descàrrega, transport i descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada
de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.
Altres conceptes

11,42 €
12,68 €

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport
corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

12,68 €
21,63 €

21,00000 €

0,63 €
6,33 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons
Altres conceptes

6,15000 €

0,18 €
2.307,33 €
2.307,33 €
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DESCRIPCIÓ

5

PREU

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge permanent. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge permanent
Altres conceptes
Cordó de massilla per a junta estanca de cap d'ancoratge permanent.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Massilla de cautxú-asfalt
Altres conceptes
Reconstrucció de malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla d'acer
d'alta resistència amb protecció contra la corrosió especial per a protecció de
talussos, de característiques equivalents a l’existent, ancorada amb fixacions
a base empernatges d'acer, totalment muntada pel seu correcte
funcionament. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació dels ancoratges al peu
del talús, col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla d'acer d'alta resistència
amb protecció contra la corrosió especial per a protecció de talussos, de
característiques equivalents a l’existent, ancorada amb fixacions a base
empernatges d'acer
Altres conceptes

111,80 €

75,00000 €
36,80 €
26,73 €

10,30000 €
16,43 €
68,47 €

40,34000 €

28,13 €
59,77 €

Fixació de malla metàl·lica existent amb barres d'acer corrugades de
diàmetre 20 mm. Inclou perforació i tots els elements necessaris pel seu
correcte funcionament.S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, perforació, col·locació
dels ancoratges, col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes

3,06900 €
56,70 €
9,44 €

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 12
mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, segons
detall de plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
deixar els encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a
deixar la unitat d'obra acabada.
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes

1,57500 €
0,44020 €
7,42 €
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6

PREU
13,51 €

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. S'inclou la
disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides
al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes

3,15000 €
1,33920 €
9,02 €
22,16 €

Reparació d'esquerdes mitjançat segellat en paraments interior de bloc de
formigó vist, amb morter de mateix color que el bloc existent. Inclou sanejat i
neteja prèvia de l’esquerda i càrrega manual de runes sobre contenidor.
S'inclou la disposició dels medis de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a la obra,
neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Altres conceptes

22,16 €
6,71 €

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de grava
seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de
tongades de grava i la seva humectació o dessecació, compactació segons
grau indicat en documents de projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc
de treball.
Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Altres conceptes

3,54323 €
3,17 €
1,18 €

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i amb
barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb
les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

0,00436 €
1,18 €
13,93 €

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
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MÀ D'OBRA
CODI

UA
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A0121000

h

Oficial 1a Indeterminat

23,77 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,77 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,77 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,77 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,77 €

A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,20 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

28,46 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,77 €

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

40,49 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,10 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,10 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

29,34 €

A0140000

h

Manobre

19,87 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,56 €
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MAQUINÀRIA
CODI

UA
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PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

C110D000

h

Carro de perforació HC-350

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

75,00 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,00 €

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

50,58 €

C13161G0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori per a treballs específics

55,84 €

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

12,27 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,30 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

44,03 €

C1502F00

h

Camió cisterna de 10 m3

53,63 €

C1503000

h

Camió grua

46,00 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,78 €

C170G000

h

Màquina per a gunitar

21,67 €

C1811200

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 1000
kN

28,40 €

C1813C00

h

Equip per a ancoratge de perns amb compressor

21,40 €

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

19,80 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

5,33 €

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

4,17 €

C200F000

h

Màquina taladradora

3,73 €

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

1,59 €

C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

270,42 €

C3HZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

2.240,13 €

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

15,09 €

15,65 €
2,76 €
119,72 €

156,75 €
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MAQUINÀRIA
CODI
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UA
h

DESCRIPCIÓ

PREU
4,30 €

Equip de raig de sorra
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PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,08 €

B0314500

t

Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm

169,19 €

B0315601

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

69,88 €

B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

19,85 €

B0512401

t

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

B0532310

kg

B05A1000

l

B065E92B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

93,26 €

B065ZGUP

m3

Formigó HM-D-400/F/12/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 400
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

89,24 €

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrossiva i pont d'unió

5,35 €

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

15,75 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,09 €

B0A2Z6VP

m2

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

1,33 €

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

4,39 €

B0AEZ00X

u

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge
permanent

150,00 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,62 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,63 €

B147ZEJP

u

Punts d'ancoratge per a lìnia de vida, tant element de
suport intermedi com d'extrem

123,20 €

B147ZV1P

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida

9,09 €

B2RA63G0

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

19,65 €

1,19 €

103,30 €

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22 €

Beurada de ciment per a injectar

0,12 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 €

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,15 €

B3DBZ76X

m

Tub perforat d'acer de secció circular roscat per
laminació en fred tipus ''TITAN 73/53'' de Ischebeck.
Inclou la part proporcional d'elements especials (broca
de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets
d'encavalcament entre barres, elements centradors,
placa de repartiment, femelles...)

54,81 €

B3DT104X

m

Camisa de protecció formada per tub PEAD per a
''TITAN 73/53''

5,92 €

B3DTA04X

u

Cap d'ancoratge format per placa de repartiment, discs
de calze i femella per a ''TITAN 73/53''

135,80 €

B3L2Z12P

m2

Malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla
d'acer d'alta resistència amb protecció contra la
corrosió especial per a protecció de talussos, de
característiques equivalents a l’existent, ancorada amb
fixacions a base empernatges d'acer

40,34 €

B5ZD15D3

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs

13,52 €

B5ZZAEJ0

u

Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom

0,10 €

B7C23200

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,57 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

14,92 €

B7J500Q0

dm3

Massilla de cautxú-asfalt

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

26,64 €

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

3,29 €

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

62,81 €

2,06 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

158,12 €

Preu €

1,050 /R x

Parcial

20,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

21,58800
21,58800

1,78000 =
Subtotal...

1,29050

m3

Aigua

0,200

x

1,19000 =

0,23800

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,08000 =

26,13240

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2A100

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

135,03040
1,00%

158,12478

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,12478

Rend.: 1,000

0,89 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,77000 =

0,11885

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,10000 =

0,10550

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,22435

0,0102

x

1,09000 =

0,01112

1,050

x

0,62000 =

0,65100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2C100

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

h

Oficial 1a ferrallista

0,66212
1,00%

Import

0,22435

0,66212
0,00224

COST DIRECTE

0,88871

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,88871

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0124000

135,03040

COST DIRECTE

Unitats

B0B2A000

1,29050

0,21588

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

21,58800

1,29050

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,90 €

Preu €

0,005 /R x

23,77000 =

Parcial
0,11885

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI
A0134000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant ferrallista

PREU
0,005 /R x

21,10000 =
Subtotal...

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,10550
0,22435

0,0102

x

1,09000 =

0,01112

1,050

x

0,63000 =

0,66150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,67262
1,00%

0,22435

0,67262
0,00224

COST DIRECTE

0,89921

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,89921

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

GR6PZ24P

DESCRIPCIÓ
Trasplantament d'arbust existent, fora de la zona
d'obres, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60
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'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

236,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

0,900 /R x

40,49000 =

36,44100

A013P000

h

Ajudant jardiner

1,120 /R x

29,34000 =

32,86080

Subtotal...

69,30180

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,8454 /R x

50,00000 =

42,27000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,180 /R x

32,30000 =

5,81400

C1502F00

h

Camió cisterna de 10 m3

0,030 /R x

53,63000 =

1,60890

Subtotal...

49,69290

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,040

x

1,19000 =

0,04760

B0315601

t

1,544

x

69,88000 =

107,89472

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,011

x

62,81000 =

0,69091

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

GR6PZ46P

u

Trasplantament d'arbre existent, fora de la zona
d'obres, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, 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

108,63323

1,73255

COST EXECUCIÓ MATERIAL

236,24129

Rend.: 1,000

372,77 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

1,150 /R x

40,49000 =

46,56350

h

Ajudant jardiner

1,550 /R x

29,34000 =

45,47700

Subtotal...
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Camió per a transport de 12 t

108,63323

229,36048
6,88081

A013P000

h

49,69290

2,50%

Unitats

C1501800

69,30180

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012PP00

Maquinària:
C1313330

Import

92,04050

1,5095 /R x

50,00000 =

75,47500

0,840 /R x

44,03000 =

36,98520

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1502F00

h

UA

DESCRIPCIÓ
Camió cisterna de 10 m3

0,160 /R x

53,63000 =

8,58080

PREU

C1503000

h

Camió grua

0,500 /R x

46,00000 =

23,00000

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0315601

t

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

144,04100

0,170

x

1,19000 =

0,20230

1,7163

x

69,88000 =

119,93504

0,054

x

62,81000 =

3,39174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K2141A1M

m

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

h

Manobre

2,50%

2,30101
361,91159
10,85735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

372,76894

Rend.: 1,000

7,52 €

Preu €

0,300 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

Maquinària:
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

0,300 /R x

4,17000 =

DESPESES AUXILIARS

m2

Enderroc de solera de formigó armat, sense malmetre
l'armadura existent, amb martell picador, mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,25100
1,50%

0,08942
7,30142
0,21904

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,52046

Rend.: 1,000

38,56 €

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,550 /R x

19,87000 =

10,92850

A0150000

h

Manobre especialista

0,850 /R x

20,56000 =

17,47600

Subtotal...
Compressor amb dos martells pneumàtics

1,25100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

h

5,96100

1,25100

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C1101200

Import

5,96100
5,96100

Subtotal...

K219Z91P

123,52908

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

123,52908

144,04100

0,550 /R x

28,40450

15,65000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

28,40450

8,60750
8,60750

8,60750

1,50%

0,42607

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

37,43807
1,12314

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

K21AZD1P

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i
accessoris de finestra existent amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

38,56121

Rend.: 1,000

Unitats

25,25 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,300 /R x

24,20000 =

7,26000

A0140000

h

Manobre

0,850 /R x

19,87000 =

16,88950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K221Z11P

m2

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a
terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

h

Manobre

0,36224

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

24,51174
0,73535

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,24709

Rend.: 1,000

6,34 €

Preu €

0,305 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

m3

K2R641E0

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor.

h

Manobre

Import

6,06035
6,06035

6,06035

1,50%

0,09091

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

6,15126
0,18454

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,33579

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

24,14950

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

24,14950

Import

35,97 €

Preu €

0,750 /R x

19,87000 =
Subtotal...

Parcial
14,90250
14,90250

Maquinària:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1RA2500

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

PREU
1,000 /R x

19,80000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

m3

K2RA63G0

Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

19,80000

0,22354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

34,92604
1,04778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,97382

Rend.: 1,000

1,000

20,24 €

Preu €

Parcial

19,65000 =

x

Subtotal...

K32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

19,65000

19,65000
0,58950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,23950

Rend.: 1,000

1,34 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,008 /R x

23,77000 =

0,19016

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,10000 =

0,21100

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,40116

0,0061

x

1,09000 =

0,00665

1,000

x

0,88871 =

0,88871

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K3DWM50P

u

Tesat de micropiló en barres roscades perforades
d'acer, tipus ''TITAN'' de Ishebeck.

19,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

D0B2A100

Import

19,65000

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

19,80000

1,50%

Unitats
Materials:
B2RA63G0

19,80000

0,89536

Import

0,40116

0,89536

1,50%

0,00602

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,30254
0,03908

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,34161

Rend.: 1,000
Unitats

Preu €

20,22 €
Parcial

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0121000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a Indeterminat

0,270 /R x

23,77000 =

6,41790

A0140000

h

Manobre

0,270 /R x

19,87000 =

5,36490

Subtotal...
Maquinària:
C1811200

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 1000
kN

0,270 /R x

11,78280

28,40000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

u

K3DWM50X

Tesat de micropiló en barres roscades perforades
d'acer, tipus ''TITAN'' de Ishebeck.

7,66800
7,66800

1,50%

0,17674
19,62754
0,58883

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,21637

Rend.: 1,000
Unitats

11,98 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a Indeterminat

0,160 /R x

23,77000 =

3,80320

A0140000

h

Manobre

0,160 /R x

19,87000 =

3,17920

Subtotal...
h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 1000
kN

0,160 /R x

6,98240

28,40000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

u

K3GWA04X

Formació del cap de micropiló mitjançant placa de
repartiment, discs de calze i femelles tipus ''TITAN
73/53''. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

h

Manobre especialista

u

Cap d'ancoratge format per placa de repartiment, discs
de calze i femella per a ''TITAN 73/53''

6,98240

4,54400
4,54400

4,54400
0,10474

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

11,63114
0,34893

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,98007

Rend.: 1,000

142,02 €

Preu €

0,100 /R x

20,56000 =
Subtotal...

Materials:
B3DTA04X

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

7,66800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1811200

11,78280

1,000

x

135,80000 =

Parcial
2,05600
2,05600
135,80000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Import

Origen: Origen administració

Estat

2,05600

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K3GWB04X

Camisa de protecció amb tub PEAD tipus per a
ancoratges mitjançant micropilons, tipus ''TITAN
73/53'' per a longituds lliures. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
de la camisa i posterior tall de la part sobrant, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

h

Manobre especialista

1,50%

0,03084
137,88684
4,13661

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,02345

Rend.: 1,000

8,37 €

Preu €

0,100 /R x

Parcial

20,56000 =
Subtotal...

Materials:
B3DT104X

m

Camisa de protecció formada per tub PEAD per a
''TITAN 73/53''

1,020

5,92000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

Formació del cap de micropiló mitjançant placa de
repartiment, discs de calze i femelles tipus ''TITAN
73/53''. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

h

Manobre especialista

u

Cap d'ancoratge format per placa de repartiment, discs
de calze i femella per a ''TITAN 73/53''

6,03840
6,03840

6,03840

1,50%

0,03084
8,12524
0,24376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,36900

Rend.: 1,000

144,17 €

Preu €

0,200 /R x

20,56000 =
Subtotal...

Materials:
B3DTA04X

2,05600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Import

2,05600
2,05600

Subtotal...

K3GWZ04P

135,80000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

135,80000

1,000

x

135,80000 =
Subtotal...

Parcial
4,11200
4,11200

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

4,11200

135,80000
135,80000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

Import

Origen: Origen administració

Estat

135,80000
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COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

K3GWZI4P

m

Camisa de protecció amb tub PEAD tipus per a
ancoratges mitjançant micropilons, tipus ''TITAN
73/53'' per a longituds lliures. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
de la camisa i posterior tall de la part sobrant, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

1,50%

0,06168

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

139,97368
4,19921

COST EXECUCIÓ MATERIAL

144,17289

Rend.: 1,000

11,78 €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

Preu €

0,250 /R x

Parcial

20,56000 =
Subtotal...

Materials:
B3DT104X

m

Camisa de protecció formada per tub PEAD per a
''TITAN 73/53''

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K3GZA34P

Ancoratge mitjançant micropiló d'injecció, en barres
roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
de Ishebeck. Inclou maneguets externs roscats
d'empalmament entre barres tipus ''TITAN 73/53'',
broca de perforació adequada al tipus de terreny i la
resta dels elements, materials i mitjans auxiliars
necessaris. Inclou la injecció de beurada de ciment a
l'interior de la barra, a mesura que s'avança en la
perforació, sota pressió i rotació de la mateixa, fins a
arribar a la longitud de perforació definida en projecte.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels micropilons, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora.

h

Manobre especialista

5,14000

6,21600
6,21600

6,21600

1,50%

0,07710

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

11,43310
0,34299

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,77609

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

5,14000
5,14000

5,92000 =

x

Import

153,61 €

Preu €

0,300 /R x

20,56000 =

Parcial
6,16800

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Import

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Maquinària:
C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

0,300 /R x

6,16800

270,42000 =

Subtotal...
Materials:
B05A1000

l

Beurada de ciment per a injectar

B3DBZ76X

m

Tub perforat d'acer de secció circular roscat per
laminació en fred tipus ''TITAN 73/53'' de Ischebeck.
Inclou la part proporcional d'elements especials (broca
de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets
d'encavalcament entre barres, elements centradors,
placa de repartiment, femelles...)

35,000

x

0,12000 =

4,20000

1,050

x

54,81000 =

57,55050

DESPESES AUXILIARS

m

K3GZA34X

Ancoratge mitjançant micropiló d'injecció, en barres
roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
de Ishebeck. Inclou maneguets externs roscats
d'empalmament entre barres tipus ''TITAN 73/53'',
broca de perforació adequada al tipus de terreny i la
resta dels elements, materials i mitjans auxiliars
necessaris. Inclou la injecció de beurada de ciment a
l'interior de la barra, a mesura que s'avança en la
perforació, sota pressió i rotació de la mateixa, fins a
arribar a la longitud de perforació definida en projecte.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels micropilons, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora.

h

Manobre especialista

61,75050

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

0,09252
149,13702
4,47411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

153,61113

Rend.: 1,000

123,61 €

Preu €

0,200 /R x

20,56000 =

0,200 /R x

270,42000 =

Subtotal...
Materials:
B05A1000

l

Beurada de ciment per a injectar

61,75050

1,50%

Subtotal...
Maquinària:
C3H11250

81,12600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

81,12600

81,12600

Subtotal...

6,16800

35,000

x

0,12000 =

Parcial
4,11200
4,11200

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

4,11200

54,08400

54,08400
4,20000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

Import

Origen: Origen administració

Estat

54,08400

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B3DBZ76X

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub perforat d'acer de secció circular roscat per
laminació en fred tipus ''TITAN 73/53'' de Ischebeck.
Inclou la part proporcional d'elements especials (broca
de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets
d'encavalcament entre barres, elements centradors,
placa de repartiment, femelles...)

PREU
1,050

54,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

K3L2Z2MP

Malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge

h

Manobre

61,75050
1,50%

0,06168
120,00818
3,60025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

123,60843

Rend.: 1,000

13,03 €

Preu €

0,480 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

Materials:
B0A2Z6VP

m2

B0B2A000

kg

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,150

x

1,33000 =

1,52950

2,013

x

0,62000 =

1,24806

DESPESES AUXILIARS

m3

Formigó gunitat per a protecció de talussos, amb
formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 12 mm, projectat sobre
parament vertical. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
reg del suport, projectat del formigó, separadors, vibrat
i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació
de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

Import

9,53760
9,53760

Subtotal...

K3P2Z20P

61,75050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

57,55050

2,77756

9,53760

2,77756

3,50%

0,33382

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

12,64898
0,37947

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,02845

Rend.: 1,000

Unitats

201,26 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

19,87000 =

21,85700

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

20,56000 =

41,12000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Import

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

62,97700

Maquinària:
C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

0,940 /R x

2,76000 =

2,59440

C170G000

h

Màquina per a gunitar

0,940 /R x

21,67000 =

20,36980

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,940 /R x

15,09000 =

14,18460

Subtotal...
Materials:
B065ZGUP

m3

Formigó HM-D-400/F/12/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 400
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

37,14880

89,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K45RB020

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb
mitjans manuals i amb raig de sorra

h

Manobre

h

CZ171000

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
Equip de raig de sorra

t

Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

195,40223
5,86207

COST EXECUCIÓ MATERIAL

201,26429

Rend.: 1,000

9,81 €

Preu €

0,150 /R x

Parcial

19,87000 =

0,030 /R x

15,09000 =

0,45270

0,030 /R x

4,30000 =

0,12900

0,035

0,58170

169,19000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrossiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

h

Oficial 1a Indeterminat

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrossiva i pont d'unió

0,58170

5,92165
5,92165

5,92165

1,50%

0,04471
9,52856
0,28586

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,81441

Rend.: 1,000

10,68 €

Preu €

0,250 /R x

23,77000 =
Subtotal...

Materials:
B0717000

2,98050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

Import

2,98050
2,98050

Subtotal...

K45RC000

93,70200
1,57443

Subtotal...
Materials:
B0314500

93,70200

93,70200

Subtotal...
Maquinària:
CZ121410

37,14880

2,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

62,97700

0,800

x

5,35000 =

Parcial
5,94250
5,94250
4,28000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Import

Origen: Origen administració

Estat

5,94250
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

K7J1AUW0

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
20 mm de gruix

h

A0133000

h

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador

2,50%

0,14856
10,37106
0,31113

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,68219

Rend.: 1,000

9,64 €

Preu €

Parcial

0,220 /R x

23,77000 =

5,22940

0,110 /R x

21,10000 =

2,32100

Subtotal...
Materials:
B7C23200

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080

7,55040

1,57000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K7J5A01A

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

h

Oficial 1a col·locador

dm3

B7JZ1010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

7,55040

1,69560

1,69560

1,69560

1,50%

0,11326
9,35926
0,28078

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,64003

Rend.: 1,000

1,62 €

Preu €

0,050 /R x

Parcial

23,77000 =
Subtotal...

Materials:
B7J50010

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

4,28000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0123000

4,28000

1,18850
1,18850

0,021

x

14,92000 =

0,31332

0,0021

x

26,64000 =

0,05594

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,36926

1,18850

0,36926

1,50%

0,01783

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,57559
0,04727

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,62286

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K936Z71P

m2

Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
i acabat estriat o llis. Inclou formació de juntes
perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes
cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica,
anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir
un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància
de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància
del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

40,15 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

23,77000 =

4,75400

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,87000 =

7,94800

Subtotal...

12,70200

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,016 /R x

156,75000 =

2,50800

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 /R x

5,33000 =

0,26650

Subtotal...
Materials:
B065E92B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

0,250

2,77450

93,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

KB71ZE1P

u

Punts d'ancoratge per a lìnia de vida, tant element de
suport intermedi com d'extrem

h

Oficial 1a muntador

u

B147ZEJP

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella
Punts d'ancoratge per a lìnia de vida, tant element de
suport intermedi com d'extrem

2,77450

23,31500

23,31500

23,31500

1,50%

0,19053
38,98203
1,16946

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,15149

Rend.: 1,000

177,79 €

Preu €

0,4851 /R x

28,46000 =
Subtotal...

Materials:
B0A63H00

12,70200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Import

Parcial
13,80595
13,80595

8,000

x

4,39000 =

35,12000

1,000

x

123,20000 =

123,20000

Subtotal...

158,32000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Import

Origen: Origen administració

Estat

13,80595

158,32000
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Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

KB71ZV1P

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida

3,50%

0,48321

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

172,60916
5,17827

COST EXECUCIÓ MATERIAL

177,78743

Rend.: 1,000

11,65 €

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,060 /R x

Parcial

28,46000 =
Subtotal...

Materials:
B147ZV1P

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 1

m

4214ZA1P

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la
disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, disposició i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris, transport interior
fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre
camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d'abocament corresponents. Inclou l'esponjament de
les runes.

m

K2R641E0

m3

K2RA63G0

m3

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor.
Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,70760

9,54450
9,54450

9,54450

3,50%

0,05977

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

11,31187
0,33936

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,65122

Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
K2141A1M

1,70760
1,70760

9,09000 =

x

Import

32,82 €

Preu €

Parcial

1,000

x

7,30142 =

7,30142

0,450

x

34,92604 =

15,71672

0,450

x

19,65000 =

8,84250

Subtotal...

31,86064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

31,86064

31,86064
0,95582

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Estat
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

m2

421AZD1P

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i
accessoris de finestra existent amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Inclou segellat de
junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, per tal de garantir l'estanqueïtat de les
fusteries existents. S'inclou la disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000

Unitats

30,24 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
K21AZD1P

m2

Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i
accessoris de finestra existent amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta. Inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

1,050

x

24,51174 =

25,73733

K7J5A01A

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

2,300

x

1,57559 =

3,62386

Subtotal...

P- 3

32,81646

4221Z11P

m2

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a zona
d'obres, realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor. Inclou, en cas necessari,
transplantament d'arbres i/o arbustos afectats per les
obres per personal qualificat.S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

29,36119

Import

29,36119

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

29,36119
0,88084

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,24203

Rend.: 1,000

9,38 €

Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
GR6PZ24P

u

UA

GR6PZ46P

u

K221Z11P

m2

DESCRIPCIÓ
Trasplantament d'arbust existent, fora de la zona
d'obres, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60
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'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. Inclou les feines de
preparació
Trasplantament d'arbre existent, fora de la zona
d'obres, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, 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
Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a
terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

PREU
0,005

x

229,36048 =

1,14680

0,005

x

361,91159 =

1,80956

1,000

x

6,15126 =

6,15126

Subtotal...

9,10762

9,10762

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

9,10762
0,27323

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,38085

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 4

43GTZ4IP

UA
m

DESCRIPCIÓ
Ancoratge permanent horitzontal mitjançant micropiló
d'injecció, en barres perforades i roscades d'acer,
autoperforants tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck,
segons plànols i documentació de projecte, entubat
amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós necessari),
s'inclou ancoratge de barra d'acer, la camisa, i
subministrament i injecció de beurada de ciment, part
proporcional d'elements especials (broca de perforació
adequada al tipus de terreny, maneguets
d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze,
femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i
tesat. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels ancoratges,
perforacions, subministrament i col·locació de formació
provisionals d'ancoratges i col·locació de xapes de
cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. Tot realitzat per personal
especialitzat
i
homologat
per
l'empresa
subministradora.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
K3DWM50P

u

K3GWZ04P

u

K3GWZI4P

m

183,74 €

Preu €

Parcial

Tesat de micropiló en barres roscades perforades
d'acer, tipus ''TITAN'' de Ishebeck.
Formació del cap de micropiló mitjançant placa de
repartiment, discs de calze i femelles tipus ''TITAN
73/53''. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

0,167

x

19,62754 =

3,27780

0,167

x

139,97368 =

23,37560

Camisa de protecció amb tub PEAD tipus per a
ancoratges mitjançant micropilons, tipus ''TITAN
73/53'' per a longituds lliures. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
de la camisa i posterior tall de la part sobrant, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

0,227

x

11,43310 =

2,59531

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
K3GZA34P

UA
m

DESCRIPCIÓ
Ancoratge mitjançant micropiló d'injecció, en barres
roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
de Ishebeck. Inclou maneguets externs roscats
d'empalmament entre barres tipus ''TITAN 73/53'',
broca de perforació adequada al tipus de terreny i la
resta dels elements, materials i mitjans auxiliars
necessaris. Inclou la injecció de beurada de ciment a
l'interior de la barra, a mesura que s'avança en la
perforació, sota pressió i rotació de la mateixa, fins a
arribar a la longitud de perforació definida en projecte.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels micropilons, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora.

PREU
1,000

149,13702 =

x

Subtotal...

P- 5

m

43GTZM4P

Ancoratge permanent mitjançant micropiló d'injecció,
en barres perforades i roscades d'acer, autoperforants
tipus ''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i
documentació de projecte, entubat amb camisa per
sota del nivell freàtic (si fós necessari), s'inclou
ancoratge de barra d'acer, la camisa, i
subministrament i injecció de beurada de ciment, part
proporcional d'elements especials (broca de perforació
adequada al tipus de terreny, maneguets
d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze,
femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i
tesat. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels ancoratges,
perforacions, subministrament i col·locació de formació
provisionals d'ancoratges i col·locació de xapes de
cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. Tot realitzat per personal
especialitzat
i
homologat
per
l'empresa
subministradora.

u

Tesat de micropiló en barres roscades perforades
d'acer, tipus ''TITAN'' de Ishebeck.

178,38573

178,38573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

178,38573
5,35157

COST EXECUCIÓ MATERIAL

183,73730

Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
K3DWM50X

149,13702

0,167

151,23 €

Preu €
x

11,63114 =

Parcial
1,94240

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
K3GWA04X

u

UA

DESCRIPCIÓ
Formació del cap de micropiló mitjançant placa de
repartiment, discs de calze i femelles tipus ''TITAN
73/53''. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació de xapes de cap, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

0,167

x

137,88684 =

23,02710

PREU

K3GWB04X

m

Camisa de protecció amb tub PEAD tipus per a
ancoratges mitjançant micropilons, tipus ''TITAN
73/53'' per a longituds lliures. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
de la camisa i posterior tall de la part sobrant, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora

0,227

x

8,12524 =

1,84443

K3GZA34X

m

Ancoratge mitjançant micropiló d'injecció, en barres
roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
de Ishebeck. Inclou maneguets externs roscats
d'empalmament entre barres tipus ''TITAN 73/53'',
broca de perforació adequada al tipus de terreny i la
resta dels elements, materials i mitjans auxiliars
necessaris. Inclou la injecció de beurada de ciment a
l'interior de la barra, a mesura que s'avança en la
perforació, sota pressió i rotació de la mateixa, fins a
arribar a la longitud de perforació definida en projecte.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig dels micropilons, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
Tot realitzat per personal especialitzat de l'empresa
subministradora.

1,000

x

120,00818 =

120,00818

Subtotal...

146,82211

146,82211

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

146,82211
4,40466

COST EXECUCIÓ MATERIAL

151,22677

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 6

43P2Z20P

m2

Gunitat de talús, de 10 cm de gruix, amb formigó
HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 12 mm projectat sobre parament
vertical. Inclou armat de gunitat, amb malla metàl·lica
de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4
mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i
subjectada amb picots d'ancoratge formant detalls i
trobades, segons detalls de plànols. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, preparació de la superfície
suport, col·locació dels ancoratges en el cap del talús,
estesa i cosit de la malla, col·locació dels ancoratges al
peu del talús, col·locació dels cables de subjecció,
regulació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la
velocitat, regulació del contingut d'aigua, anivellació de
l'acabat, remats de coronació segons indicacions de
projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
K3L2Z2MP

m2

K3P2Z20P

m3

Malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge
Formigó gunitat per a protecció de talussos, amb
formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 12 mm, projectat sobre
parament vertical. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
reg del suport, projectat del formigó, separadors, vibrat
i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació
de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

39,84 €

Preu €

Parcial

1,050

x

12,64898 =

13,28143

0,130

x

195,40223 =

25,40229

Subtotal...

38,68372

Import

38,68372

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

38,68372
1,16051

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,84423

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 7

43P2Z40P

m2

Gunitat de talús, de 40 cm de gruix, amb formigó
HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 12 mm projectat sobre parament
vertical. Inclou armat de gunitat en dos capes, una
mitjançant malla metàl·lica de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb picots
d'ancoratge i l’altre capa amb una quantia de 25 kg/m2
en barres corrugades barres corrugades B 500 S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres
detalls i trobades, segons detalls de plànols. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris
per a obtenir un formigó sense fissuració, preparació
de la superfície suport, col·locació dels ancoratges en
el cap del talús, estesa i cosit de la malla, col·locació
dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels
cables de subjecció, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar
els encavalcaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures regulació
de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat,
regulació del contingut d'aigua, anivellació de l'acabat,
remats de coronació segons indicacions de projecte ,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
K32B300P

kg

K3L2Z2MP

m2

K3P2Z20P

m3

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de 80 mm
i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge
Formigó gunitat per a protecció de talussos, amb
formigó HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 12 mm, projectat sobre
parament vertical. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
reg del suport, projectat del formigó, separadors, vibrat
i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació
de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

133,76 €

Preu €

Parcial

25,000

x

1,30254 =

32,56350

1,050

x

12,64898 =

13,28143

0,430

x

195,40223 =

84,02296

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Import

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

P- 8

m2

4936Z71P

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació
de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de
juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi
elàstica, anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir
un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància
de l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per
a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

m2

K936Z71P

m2

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
20 mm de gruix
Solera de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
i acabat estriat o llis. Inclou formació de juntes
perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes
cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica,
anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir
un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància
de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància
del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

129,86789

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

129,86789
3,89604

COST EXECUCIÓ MATERIAL

133,76393

Rend.: 1,000

50,96 €

Unitats
Partides d'obra:
K7J1AUW0

129,86789

Preu €

Parcial

0,080

x

9,35926 =

0,74874

1,250

x

38,98203 =

48,72754

Subtotal...

49,47628

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

49,47628

49,47628
1,48429

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

Import

Estat

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m2

493RZ91P

Formació d’enllaç entre solera existent i nova solera
mitjançant enderroc de solera de formigó armat, sense
malmetre l'armadura existent, amb martell picador i
mitjans manuals, sanejat i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de
les armadures i imprimació anticorrosiva, pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi i posterior
reconstrucció
de
la
zona
amb
formigó
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat segons
indicacions de la D.F. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat
necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
4936Z71P

m2

K219Z91P

m2

K45RB020

m

K45RC000

m

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 20 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou formació
de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de
juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi
elàstica, anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir
un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància
de l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per
a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després
del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.
Enderroc de solera de formigó armat, sense malmetre
l'armadura existent, amb martell picador, mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb
mitjans manuals i amb raig de sorra
Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrossiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

50,96057

153,19 €

Preu €

Parcial

1,050

x

49,47628 =

51,95009

1,000

x

37,43807 =

37,43807

2,000

x

9,52856 =

19,05712

2,000

x

10,37106 =

20,74212

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Import

PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
K93BZ11X

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Armat de soleres de formigó, amb malles
electrosoldades de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i
amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres
detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia, congrenys, jàsseres
embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar
els encavalcaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

PREU
17,000

1,14950 =

x

Subtotal...

P- 10

4B71ZV1P

m

Línia de vida per a la realització de treballs verticals,
formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de
diàmetre, fixat als terminals i als elements de suport
intermig i tesat. Inclou tot el conjunt d'elements
necessaris per als extrems d'una línia de vida, així com
també tots els elements necessaris per a suports
intermediaris, punts d'ancoratges i tots els elements
necessaris.

u

KB71ZV1P

m

Punts d'ancoratge per a lìnia de vida, tant element de
suport intermedi com d'extrem
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida

148,72890

148,72890

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

148,72890
4,46187

COST EXECUCIÓ MATERIAL

153,19077

Rend.: 1,000

23,21 €

Unitats
Partides d'obra:
KB71ZE1P

19,54150

Preu €

Parcial

0,065

x

172,60916 =

11,21960

1,000

x

11,31187 =

11,31187

Subtotal...

22,53147

Import

22,53147

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

22,53147
0,67594

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,20741

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/6780 - Data Registre: 16/06/2021 11:22:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 11

E5ZD55D4

UA
m

DESCRIPCIÓ
Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, preformada i de 45 cm de
desenvolupament,
col·locada
amb
fixacions
mecàniques. S'inclou: la disposició dels mitjans de
seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, remats de coronació
i formació de cantonades segons indicacions del
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

22,02 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,210 /R x

23,77000 =

4,99170

A0140000

h

Manobre

0,105 /R x

19,87000 =

2,08635

Subtotal...
Materials:
B5ZD15D3

m

B5ZZAEJ0

u

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs
Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom

7,07805

1,020

x

13,52000 =

13,79040

4,000

x

0,10000 =

0,40000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,07805

14,19040

14,19040

1,50%

0,10617

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

21,37462
0,64124

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,01586

P- 12

K12CZPAP

ut

Lloguer de plataforma de ploma articulada, amb abast
màxim de 10 m i pendent màxima de 40%, amb
cistella de dimensions 120x80 cm. Inclou transport a
obra i recollida.

Rend.: 1,000

8.355,60 €

P- 13

K213Z5MP

m2

Desmuntatge de malla metàl·lica per a protecció de
talús amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000

21,24 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,87000 =

6,95450

A0150000

h

Manobre especialista

0,650 /R x

20,56000 =

13,36400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,31850

Import

20,31850

1,50%

0,30478

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

20,62328
0,61870

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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32

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 14

CODI

UA

m2

K221Z1IP

DESCRIPCIÓ

Inspecció a terreny existent per eliminar elements i
pedres amb possibilitat de despreniment amb mitjans
manuals i/o mecànics i càrrega amb mitjans manuals
i/o mecànics sobre contenidor. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,24198

Rend.: 1,000

3,28 €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

Preu €

0,100 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,0231 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 15

m2

K225T00F

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

h

Manobre

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

1,16840
1,16840

1,16840

1,50%

0,02981
3,18521
0,09556

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,28076

Rend.: 1,000

1,45 €

Preu €

0,020 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1335080

1,98700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1,98700
1,98700

50,58000 =

Import

0,020 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,39740
0,39740

50,44000 =

Import

0,39740

1,00880
1,00880

1,00880

1,50%

0,00596

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,41216
0,04236

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,45453

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació
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33

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

K246Z1UP

m2

Desenrunament de zona esllevissada, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre dúmper de
dimensions reduïdes fins els punt de càrrega. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

8,21 €

Preu €

0,350 /R x

Parcial

19,87000 =
Subtotal...

Maquinària:
C13161G0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori per a treballs específics

0,017 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

m3

K2R4503A

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t carregat amb mitjans
mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per
a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de
les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el
cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball.

6,95450
6,95450

55,84000 =

Import

6,95450

0,94928
0,94928

0,94928

1,00%

0,06955

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,97333
0,23920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,21252

Rend.: 1,000

Unitats

11,42 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

75,00000 =

0,75000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,320 /R x

32,30000 =

10,33600

Subtotal...

11,08600

Import

11,08600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

11,08600
0,33258

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,41858

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 18

K2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera
per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega
dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el
cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

12,68 €

Preu €

0,381 /R x

32,30000 =
Subtotal...

P- 19

m3

K2RA73G1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,30630
12,30630

12,30630

12,30630
0,36919

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,67549

Rend.: 1,000

1,000

21,63 €

Preu €
21,00000 =

x

Subtotal...

P- 20

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Materials:
B2RA73G1

Parcial

Parcial

Import

21,00000

21,00000

21,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

21,00000
0,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,63000

Rend.: 1,000

6,33 €

Unitats

Preu €

Parcial

Materials:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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35

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B2RA7LP1

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU
1,000

6,15000 =

x

Subtotal...

P- 21

u

K3DZ2000

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

6,15000

6,15000
0,18450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,33450

Rend.: 1,000

2.307,33 €

Preu €

1,000 /R x

Parcial

2.240,13000 =
Subtotal...

P- 22

K3G8ZC0X

u

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge
permanent. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

2.240,13000

2.240,13000
67,20390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.307,33390

Rend.: 1,000

111,80 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a Indeterminat

0,750 /R x

23,77000 =

17,82750

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

19,87000 =

14,90250

Subtotal...
Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge
permanent

2.240,13000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

u

Import

2.240,13000

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
B0AEZ00X

6,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Maquinària:
C3HZ2000

6,15000

0,500

x

32,73000

150,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

32,73000

75,00000
75,00000

75,00000

2,50%

0,81825

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

108,54825
3,25645

COST EXECUCIÓ MATERIAL

111,80470

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 23

K3G8ZM0X

UA
u

DESCRIPCIÓ
Cordó de massilla per a junta estanca de cap
d'ancoratge permanent. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

26,73 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a Indeterminat

0,350 /R x

23,77000 =

8,31950

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,87000 =

6,95450

Subtotal...
Materials:
B7J500Q0

dm3

Massilla de cautxú-asfalt

5,000

15,27400

2,06000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 24

m2

K3L2Z12P

Reconstrucció de malla metàl·lica per a protecció de
talús amb malla d'acer d'alta resistència amb protecció
contra la corrosió especial per a protecció de talussos,
de característiques equivalents a l’existent, ancorada
amb fixacions a base empernatges d'acer, totalment
muntada pel seu correcte funcionament. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació dels ancoratges al peu del
talús, col·locació dels cables de subjecció, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

10,30000

0,38185

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

25,95585
0,77868

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,73453

Rend.: 1,000

68,47 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

23,77000 =

8,31950

A0140000

h

Manobre

0,700 /R x

19,87000 =

13,90900

Subtotal...

22,22850

Maquinària:
C110D000

h

Carro de perforació HC-350

0,0222 /R x

119,72000 =

2,65778

C1813C00

h

Equip per a ancoratge de perns amb compressor

0,0222 /R x

21,40000 =

0,47508

Subtotal...
Malla metàl·lica per a protecció de talús amb malla
d'acer d'alta resistència amb protecció contra la
corrosió especial per a protecció de talussos, de
característiques equivalents a l’existent, ancorada amb
fixacions a base empernatges d'acer

10,30000

2,50%

Unitats

m2

15,27400

10,30000

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B3L2Z12P

Import

1,000

x

40,34000 =

3,13286
40,34000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

u

K3L2ZEKP

Fixació de malla metàl·lica existent amb barres d'acer
corrugades de diàmetre 20 mm. Inclou perforació i tots
els elements necessaris pel seu correcte
funcionament.S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, perforació,
col·locació dels ancoratges, col·locació dels cables de
subjecció, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.

40,34000
3,50%

0,77800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

66,47936
1,99438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,47374

Rend.: 1,000

Unitats

59,77 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550 /R x

23,77000 =

13,07350

A0140000

h

Manobre

0,850 /R x

19,87000 =

16,88950

Subtotal...
Maquinària:
C110D000

h

Carro de perforació HC-350

0,200 /R x

29,96300

119,72000 =
Subtotal...

Materials:
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

4,950

0,62000 =

x

DESPESES AUXILIARS

K4BP1112

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500
SD, de diàmetre 12 mm, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu de resines epoxi, segons detall de
plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb
les longituds definides al projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Import

29,96300

23,94400
23,94400

Subtotal...

P- 26

40,34000

23,94400

3,06900
3,06900

3,06900

3,50%

1,04871

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

58,02471
1,74074

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,76545

Rend.: 1,000

9,44 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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38

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0121000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a Indeterminat

0,125 /R x

23,77000 =

2,97125

PREU

A0150000

h

Manobre especialista

0,160 /R x

20,56000 =

3,28960

Subtotal...

6,26085

Maquinària:
C200F000

h

Màquina taladradora

0,160 /R x

3,73000 =

0,59680

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125 /R x

1,59000 =

0,19875

Subtotal...
Materials:
B0907200

kg

B0B2A000

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,79555

0,100

x

15,75000 =

1,57500

0,710

x

0,62000 =

0,44020

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

u

K4BP1116

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
deixar els encavalcaments amb les longituds definides
al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la
unitat d'obra acabada.

2,01520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

9,16551
0,27497

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,44048

Rend.: 1,000

13,51 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a Indeterminat

0,125 /R x

23,77000 =

2,97125

A0150000

h

Manobre especialista

0,220 /R x

20,56000 =

4,52320

Subtotal...

7,49445

Maquinària:
C200F000

h

Màquina taladradora

0,220 /R x

3,73000 =

0,82060

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125 /R x

1,59000 =

0,19875

Subtotal...

B0B2A000

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,01520
0,09391

Unitats

kg

0,79555

1,50%

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
B0907200

6,26085

1,01935

0,200

x

15,75000 =

3,15000

2,160

x

0,62000 =

1,33920

Subtotal...

4,48920

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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39

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 28

m2

K4FRZ33P

Reparació d'esquerdes mitjançat segellat en
paraments interior de bloc de formigó vist, amb morter
de mateix color que el bloc existent. Inclou sanejat i
neteja prèvia de l’esquerda i càrrega manual de runes
sobre contenidor. S'inclou la disposició dels medis de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a
la obra, neteja de la zona de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

1,50%

0,11242

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

13,11542
0,39346

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,50888

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

22,16 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a Indeterminat

0,450 /R x

23,77000 =

10,69650

Manobre

0,450 /R x

19,87000 =

8,94150

Subtotal...
Materials:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,010

19,63800

158,12478 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

m2

K923ZB9X

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material. Inclou el subministrament de grava
seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de grava
i la seva humectació o dessecació, compactació
segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball.

1,58125
1,50%

0,29457
21,51382
0,64541

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,15923

Rend.: 1,000

6,71 €

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,040 /R x

19,87000 =

0,79480

A0150000

h

Manobre especialista

0,080 /R x

20,56000 =

1,64480

Subtotal...
Compactador duplex manual de 700 kg

1,58125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

h

19,63800

1,58125

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C133A030

Import

0,040 /R x

12,27000 =
Subtotal...

2,43960

06598f42c1ca4e8da6af9f5f52c59efb001

Url de validació
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40

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0332300

UA
t

DESCRIPCIÓ
Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

PREU
0,1785

19,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 30

kg

K93BZ11X

Armat de soleres de formigó, amb malles
electrosoldades de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i
amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres
detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia, congrenys, jàsseres
embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar
els encavalcaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

3,54323
3,54323

3,54323

1,50%

0,03659

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

6,51022
0,19531

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,70553

Rend.: 1,000

Unitats

1,18 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,0054 /R x

23,77000 =

0,12836

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,0054 /R x

21,10000 =

0,11394

Subtotal...

0,24230

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,004

x

1,09000 =

0,00436

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,89921 =

0,89921

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90357

Import

0,24230

0,90357

1,50%

0,00363

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,14950
0,03449

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,18399

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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41

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 31

KD5MZ41P

UA
u

DESCRIPCIÓ
Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de
diàmetre, col·locat en el mur. Inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

13,93 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,250 /R x

23,77000 =

5,94250

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,87000 =

3,97400

Subtotal...
Materials:
BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,050

x

9,91650

3,29000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

9,91650

3,45450

3,45450

3,45450

1,50%

0,14875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

13,51975
0,40559

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,92534

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

XPA0Z01P

pa

Partida alçada a justificar per a la realització
d'imprevistos d'obra, així com per la restitució
d’elements malmesos durant l'obra.

3.500,00 €

XPA0Z0CQ

pa

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a
obra, en base al Pla de Control de Qualitat

1.950,00 €

XPA0Z2SS

pa

Partida alçada d’abonament íntegre per a la Seguretat
i Salut a obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i
Salut.

3.600,00 €
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PRESSUPOST

Pàg.: 1

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

01

ACTUACIÓ MUNTANYA

CAPÍTOL

00

INTREVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS

SUBCAPÍTOL

01

MITJANS AUXILIARS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K12CZPAP

ut

Lloguer de plataforma de ploma articulada, amb abast màxim de
10 m i pendent màxima de 40%, amb cistella de dimensions
120x80 cm. Inclou transport a obra i recollida. (P - 12)

8.355,60

1,000

8.355,60

2

4B71ZV1P

m

Línia de vida per a la realització de treballs verticals, formada per
cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre, fixat als
terminals i als elements de suport intermig i tesat. Inclou tot el
conjunt d'elements necessaris per als extrems d'una línia de vida,
així com també tots els elements necessaris per a suports
intermediaris, punts d'ancoratges i tots els elements necessaris.
(P - 10)

23,21

60,000

1.392,60

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

01

ACTUACIÓ MUNTANYA

CAPÍTOL

00

INTREVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS

SUBCAPÍTOL

02

NUM. CODI
1

421AZD1P

TOTAL

UA
m2

SUBCAPÍTOL

ENDERROCS

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge i posterior muntatge de fulla, bastiment i accessoris
de finestra existent amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, per tal de garantir l'estanqueïtat de
les fusteries existents. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
(P - 2)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

30,24

19,530

590,59

590,59

P1.01.00.02

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

01

ACTUACIÓ MUNTANYA

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

00

NUM. CODI

9.748,20

P1.01.00.01

UA

CONDICIONAMENT DEL TERRENY/SOLAR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K221Z1IP

m2

Inspecció a terreny existent per eliminar elements i pedres amb
possibilitat de despreniment amb mitjans manuals i/o mecànics i
càrrega amb mitjans manuals i/o mecànics sobre contenidor.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 14)

3,28

468,535

1.536,79

2

K246Z1UP

m2

Desenrunament de zona esllevissada, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre dúmper de dimensions reduïdes fins els
punt de càrrega. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 16)

8,21

60,000

492,60

EUR
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3

4221Z11P

m2

Neteja i esbrossada d'herbes i plantes existents a zona d'obres,
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor. Inclou, en cas necessari, transplantament d'arbres i/o
arbustos afectats per les obres per personal qualificat.S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 3)

9,38

405,685

3.805,33

4

K213Z5MP

m2

Desmuntatge de malla metàl·lica per a protecció de talús amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 13)

21,24

505,685

10.740,75

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

01

ACTUACIÓ MUNTANYA

CAPÍTOL

02

FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ

SUBCAPÍTOL

03

LLOSES DE FONAMENTACIÓ I SOLERES

NUM. CODI

16.575,47

P1.01.01.00

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 15)

1,45

145,600

211,12

2

K923ZB9X

m2

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el
subministrament de grava seleccionada d'aportació. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de grava i
la seva humectació o dessecació, compactació segons grau
indicat en documents de projecte, retirada de maquinària i neteja
del lloc de treball. (P - 29)

6,71

145,600

976,98

3

K93BZ11X

kg

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller
UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2 formant congrenys i altres detalls i
trobades. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures
de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys,
jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. (P - 30)

1,18

2.475,200

2.920,74

4

4936Z71P

m2

Solera canalada de formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o
llis. Inclou formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit,
talls de juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica,
anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i

50,96

145,600

7.419,78

EUR
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protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 8)

5

E5ZD55D4

m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques. S'inclou: la disposició dels mitjans de
seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, remats de coronació i formació de cantonades segons
indicacions del projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 11)

22,02

48,050

1.058,06

6

K4BP1112

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de
diàmetre 12 mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu de
resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes
per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les
longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat
d'obra acabada. (P - 26)

9,44

88,000

830,72

7

493RZ91P

m2

Formació d’enllaç entre solera existent i nova solera mitjançant
enderroc de solera de formigó armat, sense malmetre l'armadura
existent, amb martell picador i mitjans manuals, sanejat i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra,
passivat de les armadures i imprimació anticorrosiva, pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi i posterior reconstrucció
de la zona amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat segons
indicacions de la D.F. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació de
passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància
del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 9)

153,19

5,000

765,95

TOTAL

SUBCAPÍTOL
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MICROPILONS

NUM. CODI

14.183,35

P1.01.02.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K3DZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons (P - 21)

2.307,33

1,000

2.307,33

2

43GTZM4P

m

Ancoratge permanent mitjançant micropiló d'injecció, en barres

151,23

242,000

36.597,66

EUR
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perforades i roscades d'acer, autoperforants tipus ''TITAN 73/53''
d'Ischebeck, segons plànols i documentació de projecte, entubat
amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós necessari), s'inclou
ancoratge de barra d'acer, la camisa, i subministrament i injecció
de beurada de ciment, part proporcional d'elements especials
(broca de perforació adequada al tipus de terreny, maneguets
d'empalmament, placa de repartiment, discs de calze,
femelles,...), part proporcional d'equips d'ancoratge i tesat.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig
dels ancoratges, perforacions, subministrament i col·locació de
formació provisionals d'ancoratges i col·locació de xapes de cap,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Tot
realitzat per personal especialitzat i homologat per l'empresa
subministradora. (P - 5)

3

43GTZ4IP

m

Ancoratge permanent horitzontal mitjançant micropiló d'injecció,
en barres perforades i roscades d'acer, autoperforants tipus
''TITAN 73/53'' d'Ischebeck, segons plànols i documentació de
projecte, entubat amb camisa per sota del nivell freàtic (si fós
necessari), s'inclou ancoratge de barra d'acer, la camisa, i
subministrament i injecció de beurada de ciment, part
proporcional d'elements especials (broca de perforació adequada
al tipus de terreny, maneguets d'empalmament, placa de
repartiment, discs de calze, femelles,...), part proporcional
d'equips d'ancoratge i tesat. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, replanteig dels ancoratges, perforacions, subministrament
i col·locació de formació provisionals d'ancoratges i col·locació de
xapes de cap, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. Tot realitzat per personal especialitzat i homologat per
l'empresa subministradora. (P - 4)

183,74

176,000

32.338,24

4

K3G8ZC0X

u

Caputxa metàl·lica per a protecció de cap d'ancoratge
permanent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 22)

111,80

19,000

2.124,20

5

K3G8ZM0X

u

Cordó de massilla per a junta estanca de cap d'ancoratge
permanent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs.
(P - 23)

26,73

19,000

507,87

6

4214ZA1P

m

Enderroc de micropiló, amb mitjans manuals y càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament
corresponents. Inclou l'esponjament de les runes. (P - 1)

32,82

19,000

623,58
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SUBCAPÍTOL
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CAPÍTOL

02

FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ

SUBCAPÍTOL

15

PROTECCIÓ DE TALUSSOS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K3L2Z12P

m2

Reconstrucció de malla metàl·lica per a protecció de talús amb
malla d'acer d'alta resistència amb protecció contra la corrosió
especial per a protecció de talussos, de característiques
equivalents a l’existent, ancorada amb fixacions a base
empernatges d'acer, totalment muntada pel seu correcte
funcionament. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels
cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 24)

68,47

100,000

6.847,00

2

K3L2ZEKP

u

Fixació de malla metàl·lica existent amb barres d'acer corrugades
de diàmetre 20 mm. Inclou perforació i tots els elements
necessaris pel seu correcte funcionament.S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, perforació, col·locació dels ancoratges,
col·locació dels cables de subjecció, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 25)

59,77

30,000

1.793,10

3

43P2Z20P

m2

Gunitat de talús, de 10 cm de gruix, amb formigó
HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat
de gunitat, amb malla metàl·lica de triple torsió, pas de malla de
80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge formant detalls i
trobades, segons detalls de plànols. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, preparació de la superfície suport,
col·locació dels ancoratges en el cap del talús, estesa i cosit de la
malla, col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació
dels cables de subjecció, regulació de la uniformitat de la pressió
de l'aire i de la velocitat, regulació del contingut d'aigua,
anivellació de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte , retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 6)

39,84

415,685

16.560,89

4

43P2Z40P

m2

Gunitat de talús, de 40 cm de gruix, amb formigó
HM-D-400/F/12/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 12 mm projectat sobre parament vertical. Inclou armat
de gunitat en dos capes, una mitjançant malla metàl·lica de triple
torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 3,4 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb picots d'ancoratge i
l’altre capa amb una quantia de 25 kg/m2 en barres corrugades
barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 formant
congrenys i altres detalls i trobades, segons detalls de plànols.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres
embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, preparació de la superfície suport, col·locació
dels ancoratges en el cap del talús, estesa i cosit de la malla,
col·locació dels ancoratges al peu del talús, col·locació dels
cables de subjecció, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja

133,76

95,850

12.820,90

EUR
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dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures regulació de la
uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat, regulació del
contingut d'aigua, anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte , retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 7)

5

K4BP1116

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. (P - 27)

13,51

56,000

756,56

6

KD5MZ41P

u

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat
en el mur. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 31)
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06

VARIS

NUM. CODI

38.945,61

P1.01.02.15

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

XPA0Z01P

pa

Partida alçada a justificar per a la realització d'imprevistos d'obra,
així com per la restitució d’elements malmesos durant l'obra. (P 0)

3.500,00

1,000

3.500,00

2

K4FRZ33P

m2

Reparació d'esquerdes mitjançat segellat en paraments interior
de bloc de formigó vist, amb morter de mateix color que el bloc
existent. Inclou sanejat i neteja prèvia de l’esquerda i càrrega
manual de runes sobre contenidor. S'inclou la disposició dels
medis de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a la obra,
neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 28)

22,16

100,000

2.216,00

TOTAL

CAPÍTOL

PROJECTE
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03

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL

01

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI
1

K2R4503A

5.716,00

P1.01.06

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 17)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

11,42

239,147

2.731,06

EUR
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2

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

6,33

239,147

1.513,80

3

K2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de
gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el
cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i
neteja del lloc de treball. (P - 18)

12,68

57,834

733,34

4

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 19)

21,63

57,834

1.250,95

TOTAL

CAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

04

CONTROL DE QUALITAT

CAPÍTOL

01

CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI
1

XPA0Z0CQ

TOTAL

UA
pa

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en
base al Pla de Control de Qualitat (P - 0)

P1

PRESSUPOST E8485-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

05

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

1

XPA0Z2SS

TOTAL

CAPÍTOL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1.950,00

1,000

1.950,00
1.950,00

P1.04.01

PROJECTE

NUM. CODI

6.229,15

P1.03.01

UA
pa

SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d’abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a
obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.600,00

1,000

3.600,00
3.600,00

P1.05.01

EUR
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PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

Import

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

P1.01.00.01
P1.01.00.02
P1.01.00

Mitjans auxiliars
Enderrocs
Intrevencions prèvies i enderrocs

9.748,20
590,59
10.338,79

Subcapítol
Capítol

P1.01.01.00
P1.01.01

Condicionament del terreny/solar
Moviment de terres

16.575,47
16.575,47

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

P1.01.02.03
P1.01.02.08
P1.01.02.15
P1.01.02

Lloses de fonamentació i soleres
Micropilons
Protecció de talussos
Fonamentacions i sistemes de contenció

14.183,35
74.498,88
38.945,61
127.627,84
154.542,10

Import

NIVELL 3: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Edifici / Intervenció

P1.01.00
P1.01.01
P1.01.02
P1.01.06
P1.01

Intrevencions prèvies i enderrocs
Moviment de terres
Fonamentacions i sistemes de contenció
Varis
Actuació Muntanya

10.338,79
16.575,47
127.627,84
5.716,00
160.258,10

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.03.01
P1.03

Gestió de Residus
Gestió de Residus

6.229,15
6.229,15

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.04.01
P1.04

Control de Qualitat
Control de Qualitat

1.950,00
1.950,00

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.05.01
P1.05

Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

3.600,00
3.600,00
172.037,25

Import

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Projecte

P1.01
P1.03
P1.04
P1.05
P1

Actuació Muntanya
Gestió de Residus
Control de Qualitat
Seguretat i Salut
Pressupost E8485-02

160.258,10
6.229,15
1.950,00
3.600,00
172.037,25
172.037,25

Import

NIVELL 1: PROJECTE
Projecte

P1

Pressupost E8485-02

172.037,25
172.037,25

EUR
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PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS DE
COBERA DE LLOBREGAT FASE 3
BBG Estructures E8485-02. Juny de 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

172.037,25

13 % Despeses generals SOBRE 172.037,25....................................................................................................................................
22.364,84
6 % Benefici industrial SOBRE 172.037,25....................................................................................................................................
10.322,24

Subtotal

204.724,33

21 % IVA SOBRE 204.724,33....................................................................................................................................42.992,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

247.716,44

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Robert Brufau i Niubó
Dr. Arquitecte
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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MICROPILONS I ANCORATGES
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c/Camí del Renoc, 18
17840 SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 26 88 Fax 972 17 26 89
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PERFO-ROCA, S.L.
C.I.F. B-17.039.660

ANNEX II - Criteris avaluables automàticament
En MARC AMBROSIO GRIFÉ amb NIF núm. 40.446.995-T, en representació de
PERFO-ROCA, SL, amb

CIF

núm.

B-17039660, domiciliada a Sarrià de Ter, carrer

Camí del Renoc, núm. 18, i amb adreça electrónica www.perforoca.com a efectes de
notificacions

contractació xlopez@perforoca.com , assabentat de les

condicions exigides per optar a la contractació relativa a , es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i projecte aprovat
que accepta íntegrament.

Ofereix un import màxim per a

del contracte de 140.388,26

(CENT QURANTA

MIL TRESCENTS VUITANTA VUIT EUROS AMB 26 CENTMIMS) euros, IVA exclòs.

de

al 21 %, és de 29.481,54

.

Així mateix, el licitador/a declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 65 a 95 LCSP.

Sarrià de Ter, a 9 de juliol de 2021

i no està incurs

Annex II
Núm. Exp. General: 1983/2021
Referència: AJCOR0103302021

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

DECRET
En data 21 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació obres necessàries per executar la
separata de la Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del
Pavelló municipal d’esports, i es va convocar la licitació pel procediment obert
simplificat, amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada,
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de
4 mesos, establint com a data màxima d’inici d’obres el 30 d’agost de 2021.

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions,
essent per ordre de presentació CONTRATAS VILOR SL amb CIF B97400626 i
registre d’entrada E/000270-2021, de 9 de juliol a les 9:53; PERFO-ROCA, SL
amb CIF B17039660 i registre d’entrada 2021-7779, de 10 de juliol a les
11:27; i REHATEC FAÇANES SAU amb CIF A62782347 i registre d’entrada
2021/7807, de 12 de juliol a les 11:18.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que
consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del
contractant, se’n desprèn que de les tres ofertes presentades, s’accepten al
procediment les de Contratas Vilor SL i Perfo-Roca SL, per complir amb la
solvència i capacitat requerides en la documentació aportada i no sobrepassar
els imports oferts el de licitació, excloent la presentada per Rehatec Façanes
SAU per no acreditar la solvència tècnica requerida en la documentació
aportada. Així mateix, de l’acta se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora PERFO-ROCA, SL amb
CIF B17039660, en haver obtingut una puntuació total de 100 punts, no
sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver incorregut en baixa anormal,
i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides,
havent ofert un import de 140.388,26€, 21% d’IVA exclòs. En conseqüència,
es proposa per a la seva adjudicació.
Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes per la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i per les del resolent tercer, apartat a), del Decret d’Alcaldia núm.
2019/1301, de 21 de juny, aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. En compliment del que determina l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), requerir l’empresa
PERFO-ROCA, SL amb CIF B17039660, com a empresa licitadora que ha

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

19/07/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

19/07/2021 L'alcaldessa

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 22 de juny de 2021, amb un període de vint (20) dies
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 12 de juliol de 2021 a les
23.59 hores.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu de les presentades al
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació
harmonitzada, convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la
contractació de les obres necessàries per executar la separata de la Fase 3 del
Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports,
en haver obtingut una puntuació total de 100 punts, i haver ofert import de
140.388,26€, 21% d’IVA exclòs, per a què presenti dins el termini màxim de 7
dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació del present requeriment,
l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de
//7.019,41.-// €, que correspon al 5% de l’import del contracte, en concepte de
fiança definitiva, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 110 de la
LCSP i en la clàusula VI.11. del PCAP.
Per a dipositar la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, serà
obligatori sol·licitar cita prèvia al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2051.

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els
documents de conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el
preu, i els models d’aval i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar
obligatòriament, i que hauran d’estar legitimats per fedatari públic.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora pel seu coneixement i
efectes, amb el benentès que de complir-se adequadament en temps i forma el
requeriment efectuat, es procedirà a l’adjudicació del contracte, havent
d’iniciar-se les obres el 30 d’agost de 2021, tal i com es va preveure en la
licitació. Cas contrari, s’entendrà que han retirat la seva oferta i es procedirà a
efectuar el requeriment a la següent empresa licitadora amb la millor
puntuació.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

19/07/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

19/07/2021 L'alcaldessa

Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte és el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856.
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Annex III

PERFO-ROCA, S.L.
C.I.F. B-17.039.660

AUTORITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT LA RETENCIÓ DEL PREU
DEL CONTRACTE

MARC AMBROSIO GRIFÉ, major d'edat, amb domicili a C/ Camí del Renoc, 18 de Sarrià
de Ter (Girona), amb DNI núm. 40446995-T, en nom de PERFO-ROCA, SL segons
escriptura amb num. de protocol 2225 amb data 28 d’octubre de 2015 i NIF B17039660,
domiciliada a Sarrià de Ter, Carrer Camí del Renoc, 18 en virtut del disposat pels articles
106, 107 i 108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
a respondre de les obligacions per haver resultat adjudicatari del contracte D’OBRES
DE LA SEPARATA DE LA FASE 3 DEL PROJECTE DE REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ
ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS autoritza l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat a retenir la quantitat corresponent a la garantia definitiva, que
ascendeix a 7.019,41 euros, de part del preu del contracte adjudicat. La retenció es
practicarà de la/les factura/es inicials i fins que s’assoleixi la quantitat total corresponent
a la garantia definitiva, corresponent al 5% del total de l’import d’adjudicació en funció
del requeriment que s’hagi efectuat, per respondre a un import d’adjudicació que hagi
recaigut en baixa anormal o no respectivament, que quedarà retinguda fins que es
disposi la cancel·lació o devolució de la mateixa, segons l’establert en la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic i la seva normativa de desenvolupament.

Sarrià de Ter, a 28 de juliol de 2021

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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DECRET
En data 21 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació obres necessàries per executar la
separata de la Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del
Pavelló municipal d’esports, i es va convocar la licitació pel procediment obert
simplificat, amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada,
amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de
4 mesos, establint com a data màxima d’inici d’obres el 30 d’agost de 2021.

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions,
essent per ordre de presentació CONTRATAS VILOR SL amb CIF B97400626 i
registre d’entrada E/000270-2021, de 9 de juliol a les 9:53; PERFO-ROCA, SL
amb CIF B17039660 i registre d’entrada 2021-7779, de 10 de juliol a les
11:27; i REHATEC FAÇANES SAU amb CIF A62782347 i registre d’entrada
2021/7807, de 12 de juliol a les 11:18.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que
consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del
contractant, se’n desprèn que de les tres ofertes presentades, s’accepten al
procediment les de Contratas Vilor SL i Perfo-Roca SL, per complir amb la
solvència i capacitat requerides en la documentació aportada i no sobrepassar
els imports oferts el de licitació, excloent la presentada per Rehatec Façanes
SAU per no acreditar la solvència tècnica requerida en la documentació
aportada. Així mateix, de l’acta se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora PERFO-ROCA, SL amb
CIF B17039660, en haver obtingut una puntuació total de 100 punts, no
sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver incorregut en baixa anormal,
i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides,
havent ofert un import de 140.388,26€, 21% d’IVA exclòs. En conseqüència,
es proposa per a la seva adjudicació.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1368, de 19 de juliol, es va requerir l’empresa
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ SL (PERFO-ROCA), amb CIF
B17039660, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de
l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del
5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 7.019,41€, com a
requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va
efectuar en data 20 de juliol, finalitzant el termini concedit el 29 de juliol de
2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1368, de
19 de juliol, han estat complerts correctament en haver estat sol·licitada

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

30/07/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

30/07/2021 L'alcaldessa

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 22 de juny de 2021, amb un període de vint (20) dies
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 12 de juliol de 2021 a les
23.59 hores.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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retenció del pagament de les factures per l’import requerit, mitjançant registre
d’entrada núm. 2021/8472, de 28 de juliol, i que forma part de l’expedient.

Montserrat Febrero i Piera

Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments
de dret assenyalats anteriorment, en aplicació de les competències conferides
per l’article 21.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. Avocar de manera puntual la competència per a l’adjudicació del
contracte de les obres necessàries per executar la separata de la Fase 3 del
Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports.
SEGON. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per executar la
separata de la Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del
Pavelló municipal d’esports, segons projecte executiu aprovat, a l’empresa
PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ SL (PERFO-ROCA), amb CIF
B17039660, per import màxim de 140.388,26€, 21% d’IVA exclòs, per a la
l’execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el projecte aprovat, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i
les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
TERCER. El termini d’execució de màxim 4 setmanes s’iniciarà immediatament
a comptar de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat
per l’empresa adjudicatària en el termini màxim de dos dies naturals a comptar
de l’enviament de la notificació d’adjudicació. L’inici de l’execució no podrà ser
superior al 30 d’agost de 2021.
QUART. Requerir l’empresa adjudicatària PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS
CARBÓ SL (PERFO-ROCA), amb CIF B17039660 per a què presenti mitjançant
registre electrònic de l’Ajuntament, en el termini inajornable de dos dies
naturals a comptar de l’enviament de la notificació del present acord, el
preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

30/07/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

30/07/2021 L'alcaldessa

Tot i que la Junta de Govern Local és l’òrgan de contractació competent per a
adoptar acords relatius a aquest contracte, per delegació de l’Alcaldia efectuada
en Decret núm. 2019/1301, de 21 de juny, reservant-se l’Alcaldia els actes de
tràmit que esdevinguin de la present contractació, considerant que l’acord
d’adjudicació del contracte s’ha d’adoptar amb la màxima celeritat per poder
iniciar l’execució del mateix en les dates previstes, amb adopció dels acords
posteriors que siguin necessaris, i que no es celebrarà cap Junta de Govern
Local amb la suficient antelació per a tramitar correctament i amb el temps
necessari l’expedient, en mèrits al resolent setè del mateix Decret, s’avoca la
competència per a adjudicar aquest contracte en favor de l’Alcaldia, qui
assumirà directa i automàticament les seves competències que hagin estat
delegades, exercint la potestat d’avocació prevista a l’article 9 Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en
aquest sentit, el Pla de Seguretat i Salut serà informat pel director facultatiu de
les obres, Sr. Robert Brufau, redactor del projecte, mitjançant la seva empresa
BBG estructures, recerca i rehabilitació, SLP, qui també assumirà la Coordinació
en matèria de seguretat i salut en fase d’execució de les obres si finalment
l’empresa adjudicatària manifesta realitzar subcontractació. Cas contrari, les
tasques de coordinador recauran en el Director facultatiu.

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà
signat amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a
partir de l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual
s’annexarà el plec de clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es
publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu
perfeccionament en el perfil de contractant.
SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les
empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

30/07/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

30/07/2021 L'alcaldessa

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de
169.869,79 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.342.63205 (PROJECTE 2021/4/AJUNT/18) del pressupost
municipal vigent.
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DECRET

Albert Cañellas Pagés

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1448, de 30 de juliol, es va adjudicar el
contracte a l’empresa PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS CARBÓ SL (PERFOROCA), amb CIF B17039660. En el resolent TERCER del decret s’ha detectat
una errada material en la transcripció del termini d’execució de les obres, en
ser aquest de màxim 4 mesos, que s’iniciarà immediatament a comptar de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, enlloc de 4 setmanes.
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, procedeix la
rectificació d’aquest l’error material de transcripció.
Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL

PRIMER. Exercir de manera puntual la potestat d’avocació de la competència
en la resolució d’aquest procediment a l’Alcaldia.
SEGON. Aprovar la rectificació de l’error material de transcripció del termini
d’execució de les obres que consta al resolent TERCER del Decret núm.
1448/2021, de 30 de juliol, en el sentit que el termini d’execució de les obres
correcte és de màxim 4 MESOS.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcalde/ssa,

La secretària acctal.,

Roser Bosch i Aregall

Signatura 1 de 2

11/08/2021 La secretària acctal (Decret
1376/2021)

Signatura 2 de 2

11/08/2021 L'alcalde accidental

Per Junta de Govern Local es va aprovar l’expedient de contractació de les
obres necessàries per executar la separata de la Fase 3 del Projecte de
reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports, i iniciar els
tràmits per a la seva licitació i adjudicació, aprovant-ne el Plec de clàusules
administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte aprovat
regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’establia en un
màxim de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4
mesos.
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