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CAPÍTOL I. ÀMBIT DEL PLEC
Prescripció 1. Objecte i extensió territorial
L’objecte del present plec de prescripcions és el fixar les condicions amb què s’han de realitzar
els treballs o prestar els serveis de manteniment, reparació, reforma i millora de totes les àrees
de jocs infantils i de les àrees equipades amb elements biosaludables del municipi de
Badalona – tant a les existents d’ acord amb l’ inventari de l’ annex I d’ aquest plec com a les
que es vagin afegint en el decurs de la vigència del contracte que en sorgeixi de la tramitació d’
aquest procediment - amb la següent definició:
Àrea de jocs infantils: Són els espais on es troben situats un grup de jocs infantils, estiguin o
no protegits per una tanca, amb terra de sorra, cautxú o altre material i que presenta una unitat
de actuació concreta. Els elements complementaris de mobiliari urbà: bancs , papereres, rètols,
etc, que estan dins de l’àmbit d’una àrea de jocs , es consideraran també elements de l’àrea.
Àrea biosaludables: Són aquells espais anomenats també de salut per a la gent gran i els de
gimnàstica exterior per joves. També entren aquí aquells elements situats dins de l’àmbit, com
són les cistelles de basquet i les taules de ping-pong.
No s’ ha considerat adient dividit l’ objecte d’aquest contracte en lots perquè el nombre
d’àrees biosaludables representa menys del 3,5% respecte del volum total. A la Prescripció
39 d’aquest Plec es justifica detalladament.
Prescripció 2. Àmbit funcional del Servei
Aquest contracte afecta la conservació, manteniment, reforma i millora de totes les àrees de
jocs infantils i d’elements biosaludables del terme municipal de Badalona.
Prescripció 3. Estat actual de les àrees de jocs infantils i d’elements biosaludables
El contractista accepta les àrees de jocs infantils i d’elements biosaludables de la ciutat en les
condicions actuals, quedant obligat a mantenir els mateixos i comprometent-se a realitzar les
reparacions necessàries en els terminis i condicions que es fixen als plecs reguladors d’
aquesta contractació.
Referent a les àrees de jocs infantils i d’elements biosaludables actuals està a l’Annex 1
d’aquest plec.
Les àrees es classifiquen en tres tipus, en funció de la quantitat i tipus de jocs existents en
cadascuna d’elles:




Àrea tipus I: composta com a màxim per 1 gronxador doble , un tobogan i un màxim
de 4 molles o elements similars.
Àrea tipus II: composta per un o dos compactes més la composició àrea tipus I
Àrea tipus III: composta per elements especials o amb mes elements dels descrits a
l’àrea tipus II .

Prescripció 4. Ampliació de zones d’actuació
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La incorporació de noves d’àrees de jocs infantils o biosaludables, respecte de l’inventari
actual, comportarà fer una auditoria de la mateixa, prèvia a la recepció municipal i la seva
conservació per part del contractista, des de la data que s’efectuï l’esmentada recepció.

CAPÍTOL II. CLASIFICACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs inclosos en aquest plec es classifiquen en:
- Treballs de Manteniment Ordinari
- Treballs de Reparació
- Treballs de Reforma i/o millora
Prescripció 5. Treballs de Manteniment Ordinari
Es refereix a les actuacions necessàries per mantenir els màxims nivells de seguretat les àrees
de jocs infantils i d’elements biosaludables assegurant-se que per desgast, ús o trencament no
es posa en perill el nivell de seguretat de la instal·lació.
Al mateix temps les accions del manteniment tendiran a conservar el valor lúdic del joc i
l’estètica de les instal·lacions.
El manteniment i les inspeccions dels equipaments hauran de realitzar-se d’acord a les
instruccions dels fabricants respectius.
Prescripció 6. Treballs de Reparació
Es refereix a les actuacions necessàries per mantenir els màxims nivells de seguretat a les
àrees de jocs infantils i dels elements biosaludables actuant després de detectada una
anomalia, ja sigui produïda com conseqüència de la seva utilització o per accions vandàliques.
Prescripció 7. Treballs de Reforma i/o millora
Es refereixen a les actuacions de modificació, millora i/o ampliació en zones concretes de la
ciutat, que per motius puntuals de caràcter localitzat es reforma l’estructura o es modifica l’ús
del lloc i per tant s’ha d’actuar amb criteris urbanístics més generals.
Prescripció 8. Horaris i Contingències
L’horari ordinari de treball serà de 08:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 17:00 h de dilluns a
divendres.
Les tasques realitzades fora d’aquest horari es consideraran treballs extraordinaris i/o
urgències.
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L’adjudicatari haurà d’atendre totes els contingències a les que es refereixi aquest plec i per
tant, haurà de disposar d’una línea telefònica de contacte per a urgències i avaries les 24
hores, 365 dies l’any.
Totes les visites i treballs que es realitzin hauran de quedar degudament registrats.

CAPÍTOL III. ESPECIFICACIONS PER A LA EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El control de l’execució dels treballs del contracte es durà a terme pels tècnics adscrits al Servei
de Via Pública de l’Ajuntament de Badalona designant-se com a responsable del contracte serà
el cap de Departament i com a responsable de la Unitat de seguiment al cap de la Unitat de
Mobiliari Urbà.
Un cop finalitzats els treballs es realitzaran les inspeccions finals per part dels tècnics en
l’execució d’aquests i tindran caràcter de recepció un cop, el tècnic municipal, realitzi el control
de qualitat per mitjà de l’aplicatiu informàtic implantat a l’Ajuntament (actualment sistema de
gestió Attend®.)
Prescripció 9. Treballs de Manteniment Ordinari
Actuacions de manteniment bàsic
Les operacions a realitzar en el manteniment bàsic són les següents.


Inspeccions funcionals
Es tracta d’una inspecció visual que serveixi per detectar possibles anomalies i disfuncions,
abans que els jocs o parts d’aquests es deteriorin i deixin de funcionar. Amb una
periodicitat trimestral es realitzarà un examen detallat dels aparells dels jocs infantils i del
recinte on es troben ubicats, comprovant si falten elements , si s’han produït actes
vandàlics, trencaments de material i altres possibles aspectes que puguin influir en el
funcionament correcte dels equips.
Es realitzarà per part de personal especialitzat i s’hi haurà d’estudiar el correcte
funcionament, revisió dels ancoratges a terra, desgast de les peces i estabilitat. L’equip
assignat a aquest treball anirà dotat d’un mínim de material bàsic i eines ( eines de mà per
a collar cargols i fixacions, materials per a greixar elements mòbils i articulars) per a
reparar els possibles desperfectes detectats, a la reparació dels elements danyats i greixat
d’aquells que ho necessiten, i si això no fos possible, haurà de senyalitzar i/o precintar
degudament el joc per tal d’evitar possibles accidents i generar el consegüent tiquet de
treball.
Així mateix, en cas de que es detectin anomalies greus amb caràcter d’urgència, elements
trencats o reparacions necessàries en manteniment, s’avisarà immediatament al
responsable de l’empresa adjudicatària , per tal que es resolgui , i es notificarà igualment al
responsable del contracte amb el fi de iniciar el procediment d’actuació amb el
corresponent ordre de treball.



Inspecció anual
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La inspecció anual coincidirà amb l’antepenúltima inspecció funcional del període anual i
s’avaluarà el nivell de seguretat global de l’equipament, la fixació a terra, les superfícies,
atenent especialment els elements que han estat reparats, incorporats o substituïts.
Es confeccionarà un llistat d’inspecció amb totes les actuacions realitzades que es remetrà
al responsable del contracte
Actuacions de manteniment programades
S’entén per actuacions de manteniment programades les actuacions no urgents i programades
de repintat i neteja dels elements de la zona, substitució de part d’elements deteriorats pel pas
del temps , reposició o substitució complerta d’un element o part del mateix, que no suposin un
impediment pel correcte funcionament del area de jocs, ni cap problema de seguretat als
usuaris. També entrarà el manteniment de la sorra amb esponjament i neteja.
L’adjudicatari del contracte proposarà un programa de treballs trimestral amb les actuacions
de manteniment programades què es proposa actuar i les característiques de les reparacions.
Aquestes programacions seran en funció de les observacions fetes a les inspeccions funcionals
trimestrals.
A la vista del dit programa i de la informació resultant de les inspeccions, segons necessitats, el
responsable del contracte verificarà els treballs que hagin de ser executats i marcar les
prioritats dels mateixos, sempre tenint en compte els mitjans materials i humans adscrits i les
dades històriques de què es disposa.
Les actuacions de manteniment programades es fixaran per part de l’Ajuntament mitjançant el
procediment informàtic vigent.
En les ordres de treball s’especificaran les característiques de les actuacions i es classificaran
les mateixes en MITJA, BAIXA i S.Q. L’adjudicatari del contracte, per tant, haurà d’executar
allò que se li ordena en funció de les prioritats contingudes en les ordres de treball i d’acord
amb el programa mensual proposat .
Els tècnics municipals crearan les ordres de treball i podran modificar les proposades pel
contractista.
En finalitzar cada mes haurà de lliurar al responsable del contracte un informe sobre el grau de
compliment del programa de treball i les causes que hagin originat desviacions respecte
d’aquell. L'esmenta't informe s’efectuarà en suport informàtic.
Prescripció 10. Treballs de Reparació
Les actuacions de reparació es fixaran per part de l’Ajuntament mitjançant el procediment
informàtic implantat a l’Ajuntament (actualment sistema de gestió Attend®.)
Les operacions de reparació d’elements puntuals consistiran en una actuació programada de
reparació complerta de la incidència o la retirada i substitució del element afectat.
L’adjudicatari del contracte proposarà un programa de treball tancat en setmanes amb les
actuacions en què es proposa intervenir i les característiques de les reparacions.
A la vista de dit programa i de la informació resultant de les inspeccions, segons necessitats,
els Serveis Tècnics municipals verificaran els treballs que hagin de ser executats i marcaran les
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prioritats dels mateixos, sempre tenint en compte els mitjans materials i humans adscrits i les
dades històriques de què es disposa relatius a nombre d’intervencions possibles en funció dels
mitjans del què es compta.
En les ordres de treball s’especificaran les característiques de les actuacions i es classificaran
les mateixes en MITJA, BAIXA i S.Q. L’adjudicatari del contracte, per tant, haurà d’executar allò
que se li ordena en funció de les prioritats contingudes en les ordres de treball.
Els tècnics municipals crearan les ordres de treball i podran modificar les proposades pel
contractista.
En finalitzar cada mes haurà de lliurar al responsable del contracte un informe sobre el grau de
compliment del programa de treball i les causes que hagin originat desviacions respecte
d’aquell. L'esmenta't informe s’efectuarà en suport informàtic.
Prescripció 11. Actuacions de reforma, modificació i/o ampliació
El responsable del contracte proposarà un programa de treballs trimestral amb les
actuacions que es proposen i les característiques de les mateixes. Així mateix verificaran els
treballs que hagin de ser executats i marcaran les prioritats dels mateixos.
En les ordres de treball s’especificaran les característiques de les actuacions i es classificaran
les mateixes en prioritat MITJANA o BAIXA . L’adjudicatari del contracte, per tant, haurà
d’executar allò que se li ordena en funció de les prioritats contingudes en les ordres de treball i
d’acord amb la programació aprovada .
Els tècnics municipals crearan les ordres de treball i podran modificar les proposades pel
contractista.
En finalitzar cada mes haurà de lliurar al responsable del contracte un informe sobre el grau de
compliment del programa de treball i les causes que hagin originat desviacions respecte
d’aquell. L'esmenta't informe s’efectuarà en suport informàtic.
Prescripció 12. Inventari
L’adjudicatari estarà obligat a presentar, durant el primer semestre del primer any de vigència
del contracte, una actualització de l’inventari de les àrees de joc infantils i de les àrees
biosaludables que s’incorpora com annex en aquest Plec, amb el detall dels elements que les
composen..
Aquesta informació es facilitarà a l’ajuntament en format GIS, haurà de ser compatible amb
l’aplicatiu SIG municipal i haurà de permetre la seva edició i actualització de la informació. Tota
la comunicació es farà de forma compatible via web-service i s’integrarà en el sistema de gestió
del SIG municipal. El format de base de dades geogràfica (geodatabase) del SIG municipal és
Opensource (PostgreSQL) que compleix els estàndards OGC i tota la informació de
l’adjudicatari s’adaptarà a aquests estàndards.
La informació també garantirà la interoperabilitat amb altres sistemes de disseny i facilitarà sota
demanda dels serveis municipals, l’exportació a altres formats o fitxers compatibles, p.ex.
fitxers Shape, CAD, ...
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L’adjudicatari haurà de preveure i descriure els mitjans tècnics i personals necessaris que
destinarà, a càrrec seu, per garantir la realització de l’inventari i lliurar-lo als serveis tècnics
municipals dins del primer semestre del primer any de vigència del contracte.
Prescripció 13. Auditories
Al llarg del primer any l’adjudicatari haurà d’auditar les àrees per tal de verificar el compliment
normatiu de les mateixes.
Quan l’empresa adjudicatària no disposi de la certificació vigent, expedita per AENOR o
empresa acreditada similar, com a empresa d’instal·lació i manteniment d’àrees de jocs
conforme la norma UNE-EN 1176-7, haurà de contractar una auditoria de les àrees de jocs
actualitzades i aportar la corresponent certificació de cadascuna de les àrees actualitzades per
una empresa acreditada per verificar el grau de compliment de les normes UNE-EN 1176 i
UNE-EN 1177 en les àrees de jocs.
El import màxim de la despesa corresponent a la certificació de les àrees de jocs actualitzades
anualment serà inferior al 2 % del import del pressupost de licitació (iva exclòs)
Prescripció 14. Ordres de treball
Les ordres de treball, tant per les feines de Manteniment Ordinari com de Reparació i Reforma
o millora, es classifiquen d’acord amb la prioritat de la seva execució en: CRITICA, ALTA,
MITJA, BAIXA i S.Q (Sense Classificar).
Les actuacions classificades com de prioritat CRITICA hauran de ser iniciades de manera
immediata a la seva comunicació. Aquesta comunicació podrà fer-se telefònicament i amb
posterioritat es redactarà l’ordre de treball corresponent. Es consideraran sempre actuacions de
prioritat crítica les següents:
•
•
•

Trencament de jocs infantils o element que suposin un risc molt greu pels usuaris.
Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament d’alguna
zona de la via pública que es trobi afectada greument o interrompuda.
Actuacions que suposin alteració en la seguretat en la via pública

Les actuacions classificades com de prioritat ALTA hauran de ser iniciades en un termini màxim
de vint-i-quatre hores, i en cas de necessitar senyalització o abalisament, hauran de deixar-se
degudament senyalitzades en un termini de quatre hores. Aquesta comunicació podrà fer-se
telefònicament i amb posterioritat es redactarà l’ordre de treball corresponent. Es consideraran
actuacions de prioritat alta les següents:
•
•
•

Trencament de jocs infantils o elements que suposin un risc pels usuaris.
Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament d’alguna
zona de la via pública que es trobi afectada parcialment .
Les que a criteri del responsable del contracte , encara que no compleixen les condicions
anteriors, s’hagin de realitzar de manera urgent.

Les actuacions classificades com de prioritat MITJA, hauran de començar en un termini màxim
de SET DIES, tret que per circumstàncies especials s’indiqui en l’ordre un termini més dilatat.
Les obres classificades com a risc BAIX hauran d’iniciar-se en un termini màxim de DOS
MESOS, tret que per circumstàncies especials s’indiqui en l’ordre un termini més dilatat.
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El incompliment dels terminis de reposat serà motiu d’aplicació de sancions, així com de
rescissió, en el seu cas, del contracte.
Prescripció 15. Informe dels treballs
El contractista haurà de lliurar diàriament un comunicat dels treballs en marxa, indicant el tipus
de treballs que s’estan executant, la seva localització, i els mitjans de personal.
Mensualment es lliurarà un quadre resum en què s’especifiquen les unitats de treball
executades, la seva ubicació, la seva valoració, gràfics que permetin visualitzar les despeses
realitzades, la seva desviació respecte a la mitjana i al programa presentat.

Prescripció 16. Treballs nocturns o en dies festius
Quan les circumstàncies ho aconsellin, es podrà ordenar l’execució dels treballs en hores
nocturnes o en dies festius, incrementant-ne en aquests casos el cost de les unitats de treball
realitzades en aquestes condicions, en un vint per cent sobre el preus que resultin de l’oferta
adjudicada d’acord amb el quadre de preus de treballs de manteniments, Reparació i Reformat,
corrent a càrrec de l’adjudicatari l’obtenció de l’autorització laboral o d’una altra índole.
Es consideraran hores nocturnes les compreses entre les 22:00 i les 6:00 hores.
S’entén com a hora festiva les hores compreses entre la franja de 0:00 hores fins a les 24:00
hores dels diumenges o dies festius.
Prescripció 17. Senyalització, abalisament dels treballs i campanya divulgativa
Mentre duri l’execució de les actuacions, es mantindrà la senyalització i l’abalisament adient ,
així com el que és preceptiu segons el vigent Codi de Circulació.
Tant els senyals com la vigilància dels mateixos, seran de compte de l’adjudicatari, no sent
d’abonament les despeses que s’originin.
L’adjudicatari haurà de disposar, en els seus magatzems, de les suficients tanques i elements
d’abalisament, per poder delimitar perfectament, en qualsevol circumstància, la totalitat dels
treballs que tinguin encomanats.
En cada actuació hi haurà almenys en una de les tanques, un cartell informatiu, segons model i
característiques que assenyali la direcció de l’obra, de manera orientativa haurà de tenir el
següent text:



Ajuntament de Badalona, Servei de Via Pública i Mobilitat
Adjudicatari del contracte

En la identificació del contractista s’indicarà la raó social.
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Si fos necessari realitzar una campanya informativa o divulgativa de les actuacions (cartels de
propaganda, informació a la ciutadania, tanques publicitàries, etc..) seran a càrrec de l’empresa
contractista.
Prescripció 18. Manteniment de serveis afectats
Donada l’existència en tot el subsòl de la ciutat de xarxes de serveis urbans d’aigua,
clavegueram, xarxa elèctrica d’alta i baixa tensió, xarxa d’enllumenat de semàfors, telèfons, etc,
el contractista s’obliga, quan sigui necessari, a conèixer amb exactitud la ubicació de totes
aquestes xarxes de serveis obtenint a costa seva totes les dades necessàries de les distintes
oficines municipals, estatals, companyies subministradores, etc.
Si fos necessari efectuar cap desviació de xarxa de serveis, el contractista s’encarregarà de
sol·licitar a la companyia afectada el desviament de serveis tindrà dret a què se li abonin les
despeses corresponents al desviament així com al manteniment i reposició de les servituds i
serveis afectats per les obres.
El contractista s’obliga a reparar al seu càrrec tots els danys que s’ocasionin en les xarxes de
serveis i els seus elements per motiu de l’execució de les actuacions.
Haurà de mantenir el trànsit de vianants i els accessos als locals comercials i edificacions,
disposant els ponts i passarel·les necessàries.
Per interrompre el trànsit de vianant o vehicles, en els casos en què sigui imprescindible,
necessitarà l’autorització prèvia del responsable del contracte i de la Guàrdia Urbana.
Prescripció 19. Seguretat i Salut en el treball.
El contractista serà responsable directe de tots els danys que poguessin inferir a tercers com a
conseqüència dels treballs que executi en compliment del present Plec o com a conseqüència
de l’incompliment culpable i/o negligent de les ordres de treball lliurades pels Serveis Tècnics
Municipals o el responsable que es designi d’ aquest contracte, per la qual cosa haurà
d’adoptar totes les mesures que siguin precises per aconseguir el màxim nivell de seguretat, a
més de les que expressament li siguin imposades, essent al seu càrrec les indemnitzacions que
s’escaiguessin, per la qual cosa haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil
d’acord amb les previsions contingudes al Plec de clàusules administratives particulars, per un
import mínim de 3.000.000 euros.
El contractista està obligat especialment al compliment dels Reials Decrets 1627/1997 i
604/2006 en matèria de Seguretat i Salut. Serà necessària l’existència de la figura del
Coordinador de Seguretat i Salut per a tots els treballs del present contracte.
El contractista designarà amb caràcter anual un Coordinador de Seguretat i Salut d’acord amb
el R.D. 1627/97 i comunicarà aquesta designació als Serveis tècnics municipals promotors d’
aquest contracte o al responsable que es designi per aquest. L’abonament de les despeses del
Coordinador seran a càrrec del contractista amb un import màxim del 0,8% de l’import del
pressupost de licitació del contracte (iva exclòs). Aquestes despeses es consideren incloses
dins els preus unitaris de l’Annex I del Plec i no generaran cap cost addicional per a
l’ajuntament.
Tots els treballs objecte d’aquest Plec tindran un any de garantia excepte els que per les seves
característiques estiguin subjectes a responsabilitat decennal o de qualsevol altre contemplat
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en la legislació vigent. Els terminis s’iniciaran en la data de la certificació última del treball
corresponent.
Prescripció 20. Disminució de molèsties als veïns.
El contractista haurà d’atenir-se a les instruccions que rebi dels serveis tècnics municipals pel
que fa a la utilització de maquinària i organització dels treballs amb vista a la disminució de
molèsties als veïns, com ara sorolls, pols, etc.
L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de comunicació necessaris per avisar amb antelació suficient
als veïns sobre la realització dels treballs objecte d’ aquest contracte. L’empresa contractista
col·laborarà amb l’Ajuntament en els casos que s’hagi de senyalitzar in situ i/o restringir
l’aparcament.
A aquest efecte, s’exigirà la utilització de compressors insonoritzats, limitar l’horari o la
utilització de determinada maquinària per sorolls i vibracions, i el risc de superfícies polsegoses,
excepte en situacions d’emergència.
Els acopis de material i enderrocs s’emmagatzemaran en contenidors de manera que no
obstrueixin el trànsit de vianants ni de vehicles, degudament senyalitzats i tancats, i en llocs
adequats, que no afectin el drenatge ni malmetin zones de jardins, etc. En qualsevol cas
hauran de complir especialment allò que s’ha indicat en l’ordenança municipal de neteja i en els
casos que sigui necessari la contractació de contenidors es realitzarà amb empreses gestores
de residus.
Els enderrocs es retiraran amb la freqüència que s’indiqui i en tot cas, hauran de quedar
totalment retirats de la via pública, els divendres al vespre, i les vigílies de dies festius.
Prescripció 21. Talls de trànsit i restriccions d’aparcament
Quan sigui necessari tallar el trànsit d’algun carrer o limitar l’aparcament en alguna zona, el
contractista ho posarà en coneixement dels Serveis tècnics municipals i Guàrdia Urbana, se
seguiran les instruccions que en cada cas s’indiquin, i en el cas de restriccions de trànsit i/o en
estacionaments en carrers, s’informarà amb 7 dies d’antelació mitjançant els cartells informatius
necessaris anunciant la prohibició de circulació i/o estacionament, en coordinació amb la
Guàrdia Urbana.
Si fos necessari senyalitzar el desviament, es disposaran els senyals necessaris per dirigir el
tràfic pel desviament.
Prescripció
tasques.

22. Serveis de suport a la contracta. Control de Qualitat i Seguiment de les

S’inclouen dins d’aquest apartat els següents serveis de suport a les activitats de la contracta,
que es consideren inclosos en els preus a aplicar i que -per tant- no tenen cap cost addicional:
•

•

Les funcions necessàries per a la correcta organització, coordinació, direcció i
seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats amb el manteniment,
amb l’objectiu d’aconseguir la seva optimització i racionalització d’acord amb les
necessitats i requeriments plantejats.
L’assessorament tècnic en quan a redacció d’informes, vinculats a les ordres de treball.
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•
•
•

La realització de reportatges fotogràfics corresponents al “abans i després” de l’estat de
les actuacions realitzades.
L’actualització del inventari municipal de jocs infantils i altres elements existents dins de
dites àrees així com també de les àrees d’ elements biosaludables de la ciutat.
La realització de reportatges fotogràfics corresponents al “abans i després” de l’estat
del la via pública.

Els treballs objecte d’aquest contracte, estaran subjectes al control de qualitat establert per
l’Ajuntament, pel Plec de prescripcions, o a les indicacions que siguin ordenades pels tècnics
en l’execució dels treballs d’aquest contracte.

Prescripció 23. Subcontractistes
Si durant l’execució del contracte, es decidís per part del contractista, subcontractar algunes
operacions o treballs d’aquest contracte, serà requisit indispensable que el contractista
presenti la proposta als tècnics en l’execució dels treballs, sent obligatòria l’aprovació, per part
dels serveis tècnics municipals, tant del subcontractista com dels treballs a executar, segons el
procediment establert a la legislació vigent.
CAPÍTOL IV. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
Prescripció 24. Personal i equips adscrits als treballs del present Plec
A) Elements materials


Una oficina amb un telèfon i e-mail que pugui rebre trucades les 24 hores del dia, tots
els dies de l’any.
 Un magatzem a la ciutat de Badalona o en radi màxim de 10 km, on existiran
quantitats suficients de materials per executar com a mínim els treballs considerats
d’emergència i que figurin al quadre de preus; aquest stock de materials haurà de
mantenir-se actualitzat en tot moment. En aquest magatzem es podran emmagatzemar
elements propietat de l’Ajuntament que hagin de ser utilitzats per l’empresa en treballs
del present concurs
 Mitjans de transport i de descàrrega necessaris per a cadascun dels diferents equips
de treball. Els equips estaran dotats d’un vehicle de transport adequat per circular per
tots els carrers de la ciutat : furgons de 2.800 kg de PM a 3.500 kg de PMA. S’haurà de
disposar d’un furgó-camió “pluma” per a una càrrega mínima de 900 kg quan sigui
necessari.
 Eines necessàries per a la realitzar els treballs encarregats.
Totes les despeses d’oficina, telèfon, magatzem, mitjans de transport i descàrrega ,
assegurances, administratius, etc., es consideren incloses en el preu d’aquest concurs, no
podent haver-hi repercussió diferent als preus oferts.
Els vehicles seran acceptats per l’Ajuntament abans de destinar-los al servei, per tant els
licitadors, adjuntaran a les ofertes les documentacions detallades d’aquests vehicles així com la
memòria descriptiva i justificada dels mateixos.
El material estarà sempre en bones condicions de treball. Així mateix el contractista està obligat
a realitzar el manteniment necessari dels vehicles i maquinària a fi i efecte de que es trobin en
perfectes condicions tècniques i estètiques.
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El vehicle destinat a les actuacions de manteniment bàsic y a les actuacions de reparacions
d’urgència d’elements trencats i/o deteriorats anirà rotulat amb indicatius homologats per
l’Ajuntament i aprovats pel Servei
B) Equip humà :
Per la realització dels treballs de manteniment, reparació, modificació i ampliació de àrees de
jocs infantils i de gent gran seran necessaris un mínim de 2 equips de treball i un Tècnic
responsable
 Equip destinat a les actuacions de manteniment bàsic y a les actuacions de
reparacions d’urgència d’elements trencats i/o deteriorats
Format per 1 oficial i 1 peó amb dedicació exclusiva pels treballs objecte del contracte
una i jornada de treball de 8 a 17h de dilluns a divendres.
 Equip destinat a les actuacions de reparació d’elements puntuals (no urgència) y a les
de manteniment programades.
Format per 1 oficial i 1 peó amb dedicació no exclusiva , segons necessitats , pels
treballs objecte del contracte amb una i jornada de treball de 8 a 17h de dilluns a
divendres.


Tècnic responsable dels equips.
Tècnic per realitzar les inspeccions funcionals, revisar els treballs, redactar els informes
, a disposició permanent segons requeriment del responsable del contracte. Aquest
Tècnic serà el interlocutor entre el Servei i l’empresa adjudicatària.

Prescripció 25. Personal i equips adscrits als treballs de Manteniment Ordinari.
El licitador haurà de descriure el personal i maquinaria necessaris per poder realitzar totes les
tasques complint la prioritat de les ordres de treball.
Els béns materials aportats per l’empresa no esdevindran propietat de l’ajuntament amb la
finalització del contracte.
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació de personal així com també
aquelles actuacions que suposin un major cost i/o un increment d’efectius, s’hauran de comunicar
prèviament per escrit al responsable del contracte, per tal que aquest n’estimi la seva conformitat a
la vista de la relació de personal que l’ adjudicatari hagi adscrit a l’ execució del contracte i hagi
estat comunicada a l’ajuntament al seu inici.
De la mateixa manera, el contractista haurà de comunicar les jubilacions i/o baixes definitives del
personal que es produeixin en el decurs de la vigència d’aquest contracte, amb una antelació
mínima de dos mesos abans de fer-les efectives, per tal que el responsable del contracte n’estimi
la seva conformitat.
Per al cas d’ incompliment del règim de comunicació d’ aquestes modificacions, s’estarà al règim
de penalitzacions que estableixi el plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte.
Tots els vehicles/maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs objecte del
contracte, hauran d’estar al corrent de la ITV i disposar de les assegurances corresponents,
compliran tots els requisits legals per la realització de treballs, i utilitzaran, sempre que sigui
possible, el combustible menys contaminant. Es complirà tot allò que estableix el Decret 152/2007
de 10 de juliol, sobre el Pla d’Actuació i Millora de la Qualitat de l’Aire o normativa superior.
Es complirà tot allò que estableix el Decret 152/2007 de 10 de juliol, sobre el Pla d’Actuació i
Millora de la Qualitat de l’Aire o normativa superior.
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Prescripció 26. Personal i equips dels treballs de Reparació i Reforma
El licitador haurà de descriure el personal i maquinaria necessaris per poder realitzar totes les
tasques complint la seva classificació.
Els béns materials aportats per l’empresa no esdevindran propietat de l’Ajuntament amb la
finalització del contracte.
Alguns possibles treballs poden requerir la manipulació de canonades de fibrociment i, per
tant, l’empresa que realitzi els treballs haurà de disposar del corresponent registre (RERA)
juntament amb els procediments i normatives implícites per aquest tipus de feines. El
contractista facilitarà als tècnics en l’execució dels treballs la documentació relativa a la
inscripció en el registre del RERA.
Quan el tipus de feina així ho permeti es potenciarà al màxim l’ús de materials que vinguin de
processos de reciclatge.
El personal de l’empresa adjudicatària, portarà, per tots els treballs que realitzin per a
l’Ajuntament de Badalona, un vestuari específic amb un distintiu dels treballs municipals a la via
pública. Així mateix, tots els treballs i elements de maquinària que intervinguin en els treballs
municipals, portaran un logotip de l’Ajuntament de Badalona amb la identificació de la
campanya de manteniment. El dissenys d’aquests elements serà facilitat pel mateix Ajuntament
a l’empresa adjudicatària.
Aquests elements de vestuari i identificació (logotips, etc.) aniran a càrrec del contractista.
Tots els vehicles/maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs objecte del
contracte, hauran d’estar al corrent de la ITV i disposar de les assegurances corresponents,
compliran tots els requisits legals per la realització de treballs, i utilitzaran, sempre que sigui
possible, el combustible menys contaminant. Es complirà tot allò que estableix el Decret 152/2007
de 10 de juliol, sobre el Pla d’Actuació i Millora de la Qualitat de l’Aire o normativa superior.
Prescripció 27. Model organitzatiu.
El contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut de conformitat amb el Reial decret
1.627/97 de data 24 d’octubre, modificat per RD 604/2006, que serà aprovat per l’Ajuntament
previ informe favorable del coordinador de Seguretat i Salut designat pel contractista d’acord
amb l’article 3 del Reial decret esmentat.
Prescripció 28. Gestió del Servei.
Per a la gestió continuada de les ordres de treball el contractista haurà d’adaptar-se al sistema
informàtic integrat de gestió de tiquets de l’ajuntament.
El contractista haurà d’aportar al seu càrrec un telèfon mòbil que permeti enviar i rebre imatges,
està directament comunicats el tècnic de l’empresa amb el servei tècnic municipal. De forma
que en temps reals es puguin visualitzar incidències.
CAPÍTOL V. PREUS

Ajuntament de Badalona. Servei de Via Pública i Mobilitat. Unitat de Mobiliari Urbà

Pàg 14 de 22

Badalona Habitable
Servei de Via Pública i Mobilitat
Departament de Senyalització Viària i Mobiliari Urbà

Prescripció 29. Revisió de preus.
No es preveu revisió de preus per aquest contracte.
Prescripció 30. Preus unitaris no previstos el contracte
Es podran establir nous preus unitaris quan fos necessari modificar la prestació del servei
contractat, introduint noves prestacions, materials o equips que no figurin en el pressupost de
l’Annex II del present Plec.
Per a la determinació del nou preu contradictori es seguirà el criteri següent:


Si es pot deduir de la descomposició dels preus unitaris de l’Annex II del present Plec ,
es formularà pels serveis municipals, donant el concessionari la seva conformitat.



Si no es pot deduir dels preus unitaris de l’Annex II del Plec, es prendran com a
referència els preus del Banc BEDEC vigent de l’Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya (ITEC)



Si no es pot deduir dels preus unitaris de l’Annex II del Plec i tampoc del banc de
referència de l’ITEC, s’acordarà satisfactòriament entre els serveis municipals i
L’adjudicatari del contracte en base als preus de mercat.

L’òrgan municipal competent aprovarà els nous preus contradictoris que quedaran incorporats a
tots els efectes en el quadre de preus del contracte, subjectes a l’aplicació la baixa
corresponent ofertada pel contractista.
Per als subministraments o treballs no habituals s’acordaran preus contradictoris per l’exercici
en curs o període que es determini. Tindran validesa pel període fixat, estaran exempts de
revisió de preus i no s’inclouran en el quadre de preus del contracte.
CAPÍTOL VI. ABONAMENT DELS TREBALLS I GARANTIES
Prescripció 31. Treballs de Manteniment Ordinari
Els preus unitaris base de licitació per als Treballs de Manteniment Ordinari són els que figuren
dins de l’Annex II: Quadre de Preus d’aquest Plec, i són els que s’aplicaran per a la confecció
de la valoració de l’execució material, afectats per la baixa realitzada pel contractista.
Mensualment es certificarà el treball realitzat durant el mes en curs.
La valoració de l’execució del contracte, estarà d’acord amb el quadre de preus de l’Annex II,
més l’IVA d’aplicació.
Aquesta certificació serà supervisada i informada pels Serveis tècnics municipals i aprovada pel
responsable del contracte.
Prescripció 32. Treballs de Reparació i Reforma
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Els preus unitaris base de licitació per als Treballs de Reparació i Reforma són els que figuren
dins de l’Annex II Quadre de Preus d’aquest Plec, i són els que s’aplicaran per a la confecció de
la valoració de l’execució material, afectats per la baixa realitzada pel contractista.
Els preus dels Treballs de Reparació i Reforma que siguin agrupacions de diferents Treballs de
Manteniment Ordinari i que,a criteri dels serveis tècnics municipals, es puguin agrupar en una
sola actuació, s’aplicaran segons els amidaments totals de l’actuació i no per cada unitat de
treball.
La valoració de l’execució del contracte, estarà d’acord amb el quadre de preus de l’Annex II,
més l’IVA d’aplicació

Prescripció 33. Garanties
Els treballs tindran un període mínim de garantia de 2 anys. Qualsevol defecte correrà a càrrec
del contractista i l’haurà de resoldre en un termini màxim d’una setmana.
Prescripció 34. Règim Sancionador i Penalitzacions.
Regim sancionador
A) Infraccions molt greus:
Es consideraran com a infraccions molt greus les següents:
● Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a un dia, sempre que no hi hagi una
causa de força major.
● Paralitzacions o interrupcions de la prestació del servei durant mes de 24 hores, llevat
d’una causa de força major.
● La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de les
condicions establertes.
● L’incompliment de les obligacions laborals i de la Seguretat Social amb el seu personal i
prevenció de riscos laborals.
● La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessació de la
prestació del servei sense que hi concorrin circumstàncies legals que las legitimin.
● La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l’ajuntament,
relatives a l’execució del contracte.
● La no utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats.
● L’inclompliment de les millores al contracte ofertades per l’adjudicatari dins els termes
establerts.
● Ús de mitjans en mal estat de conservació.
● La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a
tercers.
● La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
● Utilització de l’equip en tasques diferents de les pròpies de la concessió, acceptant
qualsevol tipus de contraprestació o retribució.
● Manca de respecte als ciutadans o als inspectors dels serveis tècnics municipals o
agents de l’autoritat.
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● Percepció per part de l’empresa concessionària o per qualsevol treballador de la mateixa,
de cap mena de retribució, cànon o gràcia per part dels usuaris dels serveis que no estiguin
degudament autoritzats.
● Reiteració en la comissió de 3 faltes greus.
● Les actuacions del contractista que impedeixin o menyscabin les potestats de direcció i
control dels serveis públics que corresponguin a l’ajuntament.
● Qualsevol defraudació en la prestació dels serveis contractats.
● L’incompliment de les obligacions bàsiques del concessionari descrites a l’article 235 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya ROAS.
B) Infraccions greus
Es consideraran com a infraccions greus les següents:
● Tractar incorrectament els usuaris dels serveis
● Incompliment d’acords o decisions de l’ajuntament sobre variacions de detall que no
impliquen despeses per a l’empresa adjudicatària.
● Irregularitat inadmissibles en la prestació del servei, d’acord amb les condicions fixades
en el present Plec de condicions.
● La prestació defectuosa o irregular del servei.
● El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social i prevenció de riscos laborals
● Incompliment dels terminis previstos en els plecs per a la realització del servei
● Facturació incorrecta.
● Utilització innecessària d’enllumenat artificial.
● Utilització de l’equip per a tasques diferents de les pròpies de la concessió
● Utilització anòmala dels uniformes o del material com suport d’elements publicitaris o
propagandístics.
● Manca d’elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
● Modificació d’un servei sense causa justificada i sense autorització prèvia.
● Discussions i picabaralles entre treballadors durant la prestació del servei
● Vehicle amb pintura que no s’ajusti al que s’exigeix en les normes o en la seva fitxa
d’homologació.
● Vehicle en mal estat de pintura o de carrosseria, ja notificat a l’empresa i no solucionat.
● Vehicle treballant sense llums o altres dispositius de seguretat previstos a la seva
homologació.
● L’ús de material diferent al requerit per cada treball específic.
● Reiteració en la comissió de tres lleus
● L’incompliment de les condicions pactades.
C) Infraccions lleus
Es consideraran com a infraccions lleus les següents:
● Totes les no previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes en aquest Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
Penalització per infracció
A) Per les infraccions qualificades de molt greu:
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● Si consistissin a deixar de presentar un servei obligatori o produïssin un dany avaluable
econòmicament: multa per valor del quàdruple del servei deixat de prestar o del dany
produït
● Si no fossin avaluables econòmicament : multes de 27.001 a 36.000 euros, el que podria
donar lloc a la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable
B) Per les infraccions qualificades de greus:
● Si consistissin a deixar de presentar un servei obligatori o produïssin un dany avaluable
econòmicament: multa per valor del triple del servei deixat de prestar o del dany produït.
● Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 18.001 a 27.000 euros.
C) Per les infraccions qualificades de lleus.
● Amb advertència i amonestació quan sigui la primera vegada, i multes de fins 18.000
euros, les consecutives.
Reiteracions
Per la realització de tres infraccions molt greus: rescissió del contracte, incautació de la
garantia i indemnització per danys i perjudicis.

Prescripció 35. Residus
Per a la gestió dels residus que es generin durant la realització dels treballs objecte del
contracte, serà d’aplicació el R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició.
Si fora necessari la realització de tractaments de descontaminació i/o depuració prèvia a
l’abocament de residus, aquests no estaran inclosos al contracte.
Si es detecta que els abocaments poden ser perillosos pel medi, es notificarà als serveis
tècnics de l’Ajuntament.
CAPÍTOL VII- CONDICIONANTS TÈCNICS
Prescripció 36. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i finançament del
contracte


Atenent la durada del contracte a què es refereix la prescripció següent d’ aquest
plec, el pressupost base de licitació (PBL) s’ ha establert en 1.100.000,00€ (a raó
de 909.090,91 € el valor base del contracte i 190.909,09 € en concepte d’ IVA al
tipus del 21%).
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Per al càlcul de l’ esmentat import s’ han tingut en compte les següents dades de
càlcul:

Costos

IVA (21%)

Total

Costos directes

763.941,94€

160.427,81 €

924.369,75 €

Costos indirectes

145.148,97 €

30.481,28 €

175.630,25 €

Total

909.090,91 €

190.909,09 €

1.100.000,00 €



A efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat de la licitació, el
valor estimat del contracte (VEC) és de 1.227.272,73 €, IVA exclòs i comprèn :

1. El valor base del contracte atenent a la seva durada inicial, establerta en quatre
anys, per un import de 909.090,91 € .
2. El valor de la seva possible pròrroga pel termini màxim d’ un any més, per un
import de 227.272,73 € IVA exclòs.
3. La quantitat de 90.909,09 €, que es correspon amb un 10% del pressupost base de
licitació IVA exclòs establert per aquest contracte, en concepte de possible
modificació contractual davant els supòsits que expressament es preveuen als
plecs reguladors d’ aquesta contractació.

L’ elecció del mètode de càlcul no s’ ha fet amb la intenció de sostraure les normes de
contractació pública.


Atenent les característiques del procediment establert per tal d’adjudicar el
contracte de referència – de tipus obert harmonitzat a la vista del seu valor estimat
- s’ha previst la seva entrada en vigor al mes de novembre de 2019, de tal manera
que la despesa que se’n pot derivar del mateix per a l’ any 2019 s’ estima en
45.833,32 euros i s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària
numero 20443110-1534-21901 del pressupost municipal vigent. Quant a la
despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte pel futurs exercicis que
comprengui la seva execució, així com també la seva pròrroga cas que aquesta
sigui acordada, restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals d’aquells futurs exercicis per a
atendre el seu pagament.

Prescripció 37. Durada del contracte.
La durada del contracte serà de 4 anys a comptar del primer dia natural del mes següent a la
data de la seva formalització més una possible prorroga de màxim 1 any.
Prescripció 38. Modificació del contracte.
Els supòsit previst que pot originar una modificació del contracte és l’increment, en més de un
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10% sobre el volum total, del nombre d’àrees de jocs infantils i/o biosaludables respecte les
incloses en l’ annex I d’ aquest plec.
Prescripció 39. Justificació de la no divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera oportú, en aquest cas, la separació en 2 Lots diferents, les Àrees de joc
infantil i les Àrees amb elements biosaludables, objectes d’aquest contracte, per les raons
següents:


Les Àrees biosaludables representen únicament 3,5% en volum respecte la totalitat



En quant a cost de previsió de tasques a realitzar en àrees biosaludables, econòmicament
poden representar el 2% del total, ja que aquest son elements menys vandalitzables i, de
menys utilització que les àrees de jocs infantils.



Les àrees biosaludables sempre estan situades molt a prop de les àrees de jocs i sovint
comparteixen elements comuns, tanques, fonts, etc. Operativament és mes simple la
atribució de tasques a un únic adjudicatari.

Prescripció 40. Responsable municipal del Contracte i Unitat de seguiment.
El responsable municipal de contracte és el Cap del Departament de Senyalització Viària i
Mobiliari Urbà i el responsable de la Unitat de Seguiment és el Cap d’Unitat de Mobiliari Urbà.

L’arquitecte tècnic,

El cap del Servei,

Signat digitalment

CPISR-1 C per CPISR-1 C
ORTIZ
ANTONIO ANTONIO
PEREZ
ORTIZ PEREZ Data: 2019.06.13
09:28:18 +02'00'

Antonio Ortiz Pérez

CPISR-1 C Signat
digitalment per
CPISR-1 C ENRIC
ENRIC
LOPEZ DE
LOPEZ DE MANRESA
Data: 2019.06.13
MANRESA 09:39:17 +02'00'
Enric López de Manresa
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ANNEX I- RELACIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTILS I BIOSALUDABLES
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ANNEX II QUADRE DE PREUS UNITARIS
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Nº

SITUACIO

JOCS

ANNEX 1: RELACIÓ D'AREES DE JOCS INFANTIL DE BADALONA

Descripció

1

C/ MURILLO - C/ OCCITANIA

2 gronxadors, 4 motlles, 1 tobogan i 1 compacte fabricat HAGS

2

C/ POMAR DE BAIX - C/ DRAC

1 gronxador, 1 motlle, 1 compacte, fabricant HPC

3

PLÇ. DIPLODOCUS

1 gronxador, 2 motlles, 1 tobogan, 1 balancí, 1 compacte, fabricant LAPPSET

5

PLÇ. MARINADA

4 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

6

PLÇ. CASAGEMES

2 motlles, 1 balancí, 1 tobogan, 1 compacte, fabricant HPC

7

PLÇ. LLUIS SOLA I ESCOFET

1 balancí, 1 tobogan, 1 motlle, fabricant LUDOPARK I HPC

8

PLÇ. DEL SOL

1 balancí, 1 tobogan, 3 motlles, 2 gronxadors

10

PLÇ. DE LES GAVINES

1 compacte, 4 motlles, fabricant MEIN

11

PLÇ. JOSEP CORTINA I SUÑOL

1 compacte, 1 tobogan, 2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

12

PLÇ. MANUEL VALLS I GORINA

2 tobogans, 6 motlles, fabricant KOMPAN

13

PLÇ. ASSEMBLEA DE CATALUNYA

1 tobogans, 2 motlles, 1 compacte

14

PLÇ. FONT I CUSSO

1 tobogan, 1 motlle, 1 balancí, 1 margarida, fabricant KOMPAN

15.1

PLÇ. D'ORIOL MARTORELL I CODINA I

4 motlles, fabricant KOMPAN

15.2

PLÇ. D'ORIOL MARTORELL I CODINA II

2 motlles, 1 gronxador, fabricant KOMPNAN

15.3

PLÇ. D'ORIOL MARTORELL I CODINA III

2 motlles, 1 gronxador, 1 compacte, fabricant KOMPAN

16.1

PLÇ. DE LA PLANA I

7 motlles, 1 gronxador, 1 compacte, fabricant KOMPAN

16.2

PLÇ. DE LA PLANA II

4 motlles, 1 compacte, fabricant KOMPAN

17

PLÇ. ERNEST LLUCH

1 compacte, 1 balancí, fabricant KOMPAN

18

PLÇ. BARO DE MALDA

2 motlles, 1 compacte, fabricant TECAM

19.1

PLÇ. PAÏSOS CATALANS I

1 compacte, 3 motlles, 1 gronxador, fabricant LUDOPARK

19.2

PLÇ. PAÏSOS CATALANS II

1 compacte, 2 motlles, 1 gronxador, fabricant TECAM

19.3

PL.PAÏSOS CATALANS II

19.4

PL.PAÏSOS CATALANS II

20

PLÇ. MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

1 motlle, 2 balancis, fabricant KOMPAN

21

PLÇ. MARQUES DE MONTROIG

1 piràmide, 2 balancins, 1 motlle, fabricant KOMPAN

22

PLÇ. PATI DE VELA

1 compacte, 2 motlles, 1 gronxador, fabricant SARBA

23.1

PLÇ. JOAN MIRO

1 compacte, 5 motlles, 1 balancí, fabricant HAGS

23.2

PLÇ. FONT I ESCOLA

1 compacte, 2 motlles, 1 balancí

24.1

PLÇ. BADALONA I

1 tobogan, 1 motlle, 1 balancí, 1 gronxador, fabriant FUNDICIO DUCTIL BENITO

24.2

PLÇ. BADALONA II

1 compacte especial, fabricant MICROARQUITECTURA

24.3

PLÇ. BADALONA III

1 tobogan, 1 compacte, 1 motlle, 1 balancí, 1 gronxador, fabricant HPC

24.4

PLÇ. BADALONA IV

25

PLAÇA MAG LI-CHANG

1 gronxador, 1 tobogan, 2 motlles, fabricant KOMPAN

26.1

ZONA INTERIOR EDIFICIS C/ JOAQUIM RUYRA I

1 compacte, 2 motlles, 1 gronxador, 1 margarida, 1 escalada, fabricant SARBA

26.2

ZONA INTERIOR EDIFICIS C/ JOAQUIM RUYRA II

1 tobogan, 3 motlles, 1 gronxador, fabricant SARBA

26.3

ZONA INTERIOR EDIFICIS C/ JOAQUIM RUYRA III

1 tobogan, 2 motlles, 1 gronxador, fabricant SARBA

26.4

ZONA INTERIOR EDIFICIS C/ JOAQUIM RUYRA IV

1 tobogan, 1 motlle, 1 gronxador, fabricant SARBA

26.5

ZONA INTERIOR EDIFICIS C/ JOAQUIM RUYRA V

1 tobogan, 2 motlles, 1 gronxador, fabricant SARBA

27

PLÇ. JOCS OLIMPICS 92

1 compacte, 4 motlles, fabricant KOMPAN I SARBA

28

PLÇ. REGALESSIA

1 tobogan, 4 motlles, 1 margarida, fabricant KOMPAN

29.1

PTGE. SANT MATEU

1 tobogan, 2 motlles, fabricant HAGS

29.2

PTGE. SANT MATEU

1 tobogan, 1 margarida, 1 balancí, fabricant HAGS

30

PLÇ. ENGINYER DEULOFEU

1 compacte, fabricant, LEGNOLANDIA

31

PTGE. SANT ELIES

1 balancí, 1 motlle, 2 tobogans

32

C/ ALFONS XII - Av/ MARQUES DE MONTROIG

1 compacte, 3 motlles, 1 gronxador, fabricant LAPSSET

33

AV. ALFONS XIII - C/ RAMON LLULL

1 tobogan, 3 motlles, 1 margarida, fabricant KOMPAN. 1 Compact Moycosa

34

AV. ALFONS XIII - PTGE. SANT ELIES

1 compacte, 1 motlle

35

PLÇ. ROJA

36

PLÇ. ARTIGUES

1 tobogan, 4 motlles, 2 margarides, fabricant KOMPAN

37

PLÇ. NICARAGUA

1 motlle

38

PLÇ. DE LA DONA

4 carrusels de plataforma metàl.lica giratoria, 4 seients giratoris, 6 motlles
individuals, 5 taules amb motlles, 2 ponts de fusta, fabricant HILDE RICHTER

39

PLÇ. C/ PROVENÇA

1 roca giratoria, 8 notes musicals giratories, 1 tortuga, fabricant HILDE RICHTER

40

AV. MARQUES SANT MORI - C/ JUAN VALERA

1 gronxador, 2 motlles, 1 compacte, fabricant PROLUDIC I HAGS

41
42

C/ QUEVEDO - C/ BRASIL

1 tobogan, 3 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

C/ QUEVEDO - C/ FLORIDABLANCA

2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

43.1

PLÇ. DE LES PALMERES I

1 compacte, fabricant CONTENER

43.2

PLÇ. DE LES PALMERES II

1 gronxador, 3 motlles, fabricant KOMPAC

PLÇ. C/ JERUSALEM

1 compacte, 3 motlles, 1 balancí, fabricant SARBA I HPC

44

45.1

PLÇ. LA AMISTAD I

1 gronxador, 2 compactes, 1 balancí, 1 motlle

45.2

PLÇ. LA AMISTAD II

1 compacte, 1 gronxador, 2 balancins

46

PLÇ. AV/ PIUS XII - RAMIRO DE MAEZTU

2 motlles, 1 compacte

47

PLÇ. TRAFALGAR

1 gronxador, 2 motlles, 1 balancí, 1 margarida, 1 xarxa tridimensional, 1 torre
de grimpar, fabricant LAMPSET

48.1

PLÇ. BRIGADES INTERNACIONALS

1 compacte, fabricant CONTENUR

48.2

PLÇ. BRIGADES INTERNACIONALS II

1 gronxador, 2 motlles, 1 balancí, 1 margarida, 1 xarxa tridimensional, 1 torre
de grimpar, fabricant KOMPAN

48.3

PLÇ. BRIGADES INTERNACIONALS III

1 gronxador, 2 motlles, fabricant CONTENUR

51

PARC PLÇ. MADRID

5 motlles, fabricant KOMPAN

52

RBLA. SOLIDARITAT

1 tobogan, 2 motlles, fabricant KOMPAN

53

PARC C/ LOPE DE VEGA - AV. CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

1 tobogan, 2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

54

PLÇ. TORRE DE L'OU- C/ RAMIRO DE MAETZU

1 tobogan, 4 motlles, fabricant KOMPAN

55

PLÇ. AZORIN

1 tobogan, 2 motlles, fabricant KOMPAN

56.1

PARC GRUP DE VIVENDES VERGE ASSUMPTA (C/ EUROPA-C/ MUNTAN1 tobogan, 4 motlles, 1 gronxador, fabricant PROLUCID I SARBA

56.2

PARC GRUP DE VIVENDES VERGE ASSUMPTA (C/ EUROPA-C/ MUNTAN1 tobogan, 2 motlles, fabricant SARBA

57

PARC MUNTANYA (C/ MUTANYA - C/ SANT CEBRIA)

1 gronxador, 1 motlle, 1 balancí, 1 margarida, 1 tobogan, 1 compacte
d'escalada, fabricant PROLUDIC

58

PARC C/ BELLAVISTA

1 compacte, fabricant MEIN

59

PARC AV. AMERICA

3 motlles, 1 balancí, 1 compacte, fabricant PROLUDIC

60

PARC DE LA PLAÇA DE LA PIPA

61.1

PARC DEL GRAN SOL (AV. DR. BASSOLS - C/ JUAN VALERA - AV. AFRIC3 motlles, 2 compacte, fabricant HAGS

61.2

PARC DEL GRAN SOL (AV. DR. BASSOLS - C/ JUAN VALERA - AV. AFRICA)

62

PLAÇA DE LA MANSANA

1 compacte, fabricant MEIN

63

ZONA INTERIOR C/ BERLIN

1 compacte, fabricant SARBA

64.1

PLÇ. FRANCISCO VIANA CARRASCO

1 compacte, fabricant KOMPAN

64.2

PLÇ. FRANCISCO VIANA CARRASCO

2 motlles, 1 tobogan, fabricant SARBA

65

PARC C/ PLANETA MART

1 motlle, 1 margarida, 1 tobogan, 1 compacte d'escalada, fabricant SARBA

66

PLÇ. DELS PLANETES

5 motlles, 2 balancis, fabricant PROLUDIC

67

PLÇ. ANTONIO MACHADO

1 carrusel, 1 motlle, 1 balancí, 1 compacte, fabricant BDU

68

PARC GRUP HABITATGES VERGE DE LA SALUT

3 motlles, 1 gronxador, 1 compacte, fabricant SARBA

69

PARC TURO CARITG I (COSTAT C/ MARTELL)

1 balancí, 1 motlle, 1 gronxador, fabricant MEIN

70

PARC TURO CARITG II (COSTAT AV/ SALVADOR ESPRIU)

1 balancí, 1 motlle, 1 gronxador, fabricant MEIN

71

PLÇ. CARITG

2 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan, 1 balancí, 1 margarida, fabricant KOMPAN

72

PLÇ. ALCALDE MANENT

3 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

73

PLÇ. DELS MUSICS

6 motlles, 1 compacte, fabricant PROLUDIC

74

PLÇ. DR. FLEMING

1 margarida, 1 tobogan, fabricant HAGS

75

PGE. OLOF PALME

1 tobogan, 1 margarida, 1 gronxador, fabricant HAGS

76.1

PARC DE LES MUNTANYETES I

1 motlle, 1 gronxador, fabricant BENITO

76.2

PARC DE LES MUNTANYETES II

1 motlle, 1 tobogan, 1 balancí, fabricant BENITO

76.3

PARC DE LES MUNTANYETES III

1 conjunt formiga, 2 motlles, 1 gronxador, fabricant CONTENUR

77

C/ ESCULTOR CLARA

1 margarida, 1 motlle, 1 tobogan, 1 compacte, fabricant BENITO

78

PLÇ. SEGONA REPUBLICA

1 carrusel, 1 escalada, 2 motlles, 1 balancí, 1 gronxador, 2 compactes, fabricant
LUDOPARK I LAPSSET

79.1

PARC DE LLOREDA C/ SISTRELLS (SORRAL)

79.2

PARC DE LLOREDA C/ SISTRELLS (CARRUSEL)

79.3

PARC DE LLOREDA C/ SISTRELLS (ESPORT)

79A

PARC DE LLOREDA C/ SISTRELLS

1 motlle, 1 gronxador, 1 tobogan

79B

PARC DE LLOREDA C/ SISTRELLS

3 motlles, 1 compacte, 1 balancí, fabricant SARBA I HPC

80

PARC ENTRE C/ ROSSINI - C/ CORSEGA

2 motlles, 1 compacte, 1 balancí, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

81

PARC TORREN D'EN GRAU I

2 motlles, 1 balancí, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

82

PARC TORREN D'EN GRAU II

2 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN I PROLUDIC

83

PARC AV. ITALIA

1 margarida, 1 compacte fabricant

84

RBLA. DE FRANÇA

2 motlles, 1 margarida, 2 balancins, 1 tobogan, fabricant SARBA

84.1

RBLA. DE FRANÇA I

84.2

RBLA. DE FRANÇA II

85

PARC APARTAMENT RIU LLOBREGAT

3 motlles, 1 balancí, 1 compacte, fabricant BENITO

86

PLÇ. DOLORES IBARRURI GOMEZ

2 motlles, fabricant SARBA

87

PLÇ. LLOREDA / RBLA. SANT JOAN

3 motlles, 1 compacte, 1 balancí, 2 margarides, 1 tobogan, 1 gronxador,
fabricant CONTENUR I PROLUDIC

88

PARC PTGE. RIU MOGENT

4 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan, fabricant PROLUDIC I KOMPAN

89

RBLA. SANT JOAN

2 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan

90

PARC MONTIGALA I

6 motlles, 1 margarida, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

91

PARC MONTIGALA II

2 motlles, 1 margarida, 1 tobogan, 1 tirolina, fabricant KOMPAN

92

PARC MONTIGALA III

4 motlles, 1 balanci, 2 ponts, 3 jocs d'escalada, fabricant BDU

93

CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 46

2 motlles, 1 balancí, 1 compacte, 1 gronxador, fabricant PROLUDIC

94

AV. PUIGFRED - C/ SANT FERMI

5 motlles, 1 balancí, 1 tobogan, fabricant PROLUDIC

95

PLÇ. FEDERICA MONTSENY

3 motlles, 1 tobogan, KOMPAN, 1 compacte HPC

96

PLÇ. QUINZE DE JUNY

3 motlles, 1 compacte, fabricant PROLUDIC

97

PLÇ. CUBA

2 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

98

TORRENT BATLLORIA

2 balancins, 1 tobogan, 1 joc d'escalada, fabricant SARBA

99

PLÇ. NELSON MANDELA

2 motlles, 1 balancí, 1 tobogan, 2 gronxadors, 1 compacte, fabricant KOMPAN

100

PARC DE CAN BARRIGA

2 compactes, fabricant MEIN

101

C/ ASTRONOMIA

2 motlles, 2 margarides, 3 tobogans, 3 balancins, fabricant BENITO

101.1

C/ ASTRONOMIA - MARTÍ PUJOL

101.2

ASTRONOMIA (NOU CASES I MARTÍ PUJOL)

101.3

C/ ASTRONOMIA - NOU CASES (MARTÍ PUJOL)

101.4

C/ ASTRONOMIA - TANGER (NOU CASES)

101.5

C/ ASTRONOMIA - MUNTANER

101.6

C/ ASTRONOMIA - MUNTANER

102

PARC AV. DELS VENTS

5 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN I PROLUDIC

103

PARC JOAQUIM TORRENTS I LLADO

1 gronxador, 2 motlles, fabricant PROLUDIC

104

PLÇ. CAN SEGARRA

2 motlles, 1 tobogan, fabricant LUDOPARK i TECAM

105

PLÇ. DE BATRE

3 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

106

PARC FOGARS DE LA TORDERA

1 motlle, 2 gronxadors, 1 compacte, fabricant LAPSSET

107

PLÇ. PINTOR MODEST URGELL

2 motlles, 1 tobogan, 1 balancí, fabricant SARBA

108

PLÇ. ANTONIA BOADA

3 motlle, 1 balancí, 1 compacte

109

PLÇ. JOAN GARCIA

2 balancins, 1 margarida

110

PLÇ. MARIA AURELIA COMPMANY

5 motlles, 2 tobogans, 1 margarida, 2 setes, fabricant KOMPAN

111

PLÇ. ESPANYA

1 motlle, 1 tobogan, 1 balancí, 1 groxandor, fabricant PROLUDIC

112

PLÇ. ENRIC MORERA

2 motlles, 1 tobogan, fabricant HAGS

113

PLAÇA ROSALIA DE CASTRO

2 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan, 1 balancí, fabricant BENITO

114

PARC DE LA BOBILA

2 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan, fabricant SARBA

115

PARC REINA ELISENDA

4 motlles, 1 margarida, fabricant KOMPAN

116

INTERIOR C/ PIRINEU

1 motlle, 1 paral.leles, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

117

PARC AV. MORERA - AV. JOAN D'AUSTRIA

2 motlles, 1 tobogan, 1 gronxador, 1 margarida, fabricant HAGS

118

PARC PRAT DE LA RIBA

2 motlles, 1 tobogan, 1 margarida, fabricant HAGS

119

PARC C/ DIPOSIT - C/ MONTEALEGRE

3 motlles, 1 compacte, 1 margarida, 1 gronxador, fabricant KOMPAN - POZA

120

MERCAT DE POMAR

1 tobogan, 1 motlle, 1 margarida, 1 balancí

121

PLÇ. AV. PRIMER DE MAIG

1 motlle, 1 balancí, 1 tobogan, 1 margarida, fabricant KOMPAN

122

PARC PRIMER DE MAIG

1 balancí, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

123

PARC AV. TERRASSA / C/ V. DE MAR

1 compacte, fabricant ISABA

124

PARC C/VILASSAR DE MAR / AV. POMAR

2 motlles, 1 margarida, fabricant KOMPAN

125

C/ ALELLA - C/ MASNOU

2 balancins, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

126

C/ MASNOU - C/ CALELLA

1 margarida, 3 motlles, fabricant KOMPAN

127

JOCS MAR TIRRENA

2 motlles, 1 gronxador, 1 tobogan, 1 compacte, 1 balancí, fabricant KOMPAN

128

PGE. DEL PONT (MAS RAM)

2 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

129

PLÇ. CAN PEIXAU

1 tobogan, 2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

130

PLÇ. CAMARON

1 compacte, 1 gronxador, fabricant CONTENUR

132

MARQUES MONTROIG - CERVANTES - PONENT

1 compacte, 1 joc de trepa KOMPAN

132.1

AV.MARQUES MONTROIG - C.CERVANTES - C.PONENT

1 motlle, 1 margarida, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

133

PLÇ. SALVADOR ALLENDE

2 compactes, 2 motlles

134

PLAÇA ARAGO

1 tobogan, 2 motlles

135

CARRER RUBI

1 compacte, 1 balancí, fabricant FSC

136

AV. ST. SALVADOR - C/ GUASCH - C/ PARIS

2 tobogans

137

PLÇ. VALENTI ALMIRALL

1 compacte

138

C/ LOPE DE VEGA - RDA. ST. ANTONI DE LLEFIA - C/ RAMIRO DE MAEZ 1 compacte, fabricant CONTENUR

139

ZONA DE JOCS DE LA RAMBLA DEL GORG

2 gronxadors, 1 tobogan, 4 compactes, 1 balancí

140

PLÇ. DE L'ESCORXADOR

1 gronxador, 1 tobogan, 1 balancí, 2 motlles

141

PARC EDIF. C/ SANT JOAN EVANGELISTA - C/ SANT LLUC

4 motlles, 1 tobogan, fabricant KOMPAN

142

PLAÇA DEL CARDENAL ALBAREDA

1 compacte, 2 motlles

143

PLAÇETA C/ MONTSERRAT, 29

1 motlle, 1 balancí

144

PLACETA C/ ANTONI BOTEY, 7

2 balancins

145

PLÇ. TRES D'ABRIL

1 gronxador, 1 compacte

146

ZONA INTERIOR C/ BELLAVISTA

1 compacte

147.1

C/ CANTABRIA I

1 compacte , fabricant HAGS

147.2

C/ CANTABRIA II

1 compacte, 3 motlles

148

PLATJA (C/ MAR)

1 xarx tridimensional

149

PLATJA (C/ MARTI JULIA - C/ JOAQUIM PEIRO)

1 gronxador, 1 xarxa tridimenisional, 1 joc de trepa

150

C/ VILANOVA I LA GELTRU

1 margarida, 1 tobogan, 3 motlles, 1 gronxador, fabricant KOMPAN

151

C/ OLESA DE MONTSERRAT

2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

152

C/ PARETS DEL VALLES

2 motlles, 1 balancí, fabricant KOMPAN

153

PLÇ. DEL GAS

4 motlles, fabricant KOMPAN

154

PLÇ. ROSA DELS VENTS

1 compacte, 2 motlles, fabricant HAGS

155

PLÇ. OVIDI MONTLLOR

1 balanci, 1 tobogan, 1 gronxador

156

PLAÇA CARME GUASCH

2 gronxadors, 1 motlle, 1 balancí, 1 compacte, 1 tobogan, fabricant HPC

157

PLAÇA VAIXELL MARIA ASUMPTA

1 compacte, 2 motlles, fabricant HAGS

158.1

PLAÇA POMPEU I FABRA I

1 tirolina, 1 giro, 3 compactes, 1 gronxador, 1 balancí, 1 …

158.2

PLAÇA POMPEU I FABRA II

8 motlles, 4 compactes

159

AVDA. ALFONS XIII - C/ JOHAN S. BACH

3 motlles, 1 carrusel

160

AVDA. PUIGFRED - C/ COLL I C/ ANGEL GUIMERA

1 tobogan, 1 motlle

161.1

C/ TIANA - AV. SABADELL I

1 balancí, 2 motlles

161.2

C/ TIANA - AV. SABADELL II

1 tobogan, 2 motlles

162

PLAÇA TREBALLADOR DE LA HAISSA

1 groxador, 4 motlles

163

C. PINEDA

164

PL. BAC DE RODA

165

C.PREMIÀ DE MAR - AV. DE POMAR

166

C. CANIGÓ, 13

167

C. JACINTO BENAVENTE-LOLA ANGLADA

168
169

PL. ELX
C. CONCHA ESPINA

170

PARC G-5

171

CARRER POMPEU FABRA - CARRER EDUARD MARQUINA 1

172

CARRER POMPEU FABRA - CARRER EDUARD MARQUINA 2

173

PL. MANUEL MORENO MAURICIO

174

PL.PINTOR MODEST URGELL

175

PL.ESGLESIA POMAR

176

C/AUSTRALIA

177

PTGE.SCT.SANT FERNANDO

Nº

SITUACIO

Descripció

AREES BIOSALUDABLES DE BADALONA
1

Pl. TRAFALGAR

Varis elements al costat de Crta. Antiga de València

2

PL. LLOREDA

Varis elements al costaT de de la biblioteca

3

RAMBLA SANT JOAN

Varis elements a prop de la rotonda de Puigfred

5

C/ MOLÍ DE LA TORRE AMB AV. BUFALA

Varis elements

6

AV. DOCTOR BASSOLS

Varis elemenst a la part superior del parc del Gran Sol

1

CISTELLES DE BASQUET
Plaça Valentí Almirall.

2

Plaça Brigades Internacionals

3

Plaça La Baixadeta

4

Escultor Clarà

5

Plaça Antonia Boada i Ros
Parc de les Muntanyetes
TAULES DE TENIS TAULA

1

Plaça Pius XII

2

Plaça Amistat

3

Plaça Badalona

5

Plaça Joan Miró

6

Plaça Segona República

7

Ptge. Riu Mogent

8

Parc Nova Lloreda

9

Plaça Països Catalans

10

Plaça La Baixadeta

11

Plaça Assemblea de Catalunya

12

Plaça Frederica Montseny

13

Plaça Joaquim Torrents i Lladó

14

Plaça President Tarradellas

15

Escorxador

ANNEX 2 PREUS UNITARIS
MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS INFANTILS A LA CIUTAT DE BADALONA

PREUS UNITARIS
Codi

U.M.

Descripció

Preu

Mano de obra

A0112000
A0121000
A0122000
A0124000
A012M000
A012N000
A012P000
A0134000
A013A000
A013M000
A013P000
A0140000
A0150000
Codi

H
H
H
H
h
H
H
H
H
H
H
h
h
U.M.

CAP COLLA
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A PINTOR
Oﬁcial 1a muntador
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA
OFICIAL 1A JARDINER
AJUDANT PINTOR
AJUDANT DE FUSTER
AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT JARDINER
Manobre
Manobre especialista

20,56
20,97
20,78
20,78
21,47
20,78
14,80
18,46
18,76
18,61
13,14
17,52
18,14
Descripció

Preu

Maquinaria

C1101200
C1105A00
C1311110
C1311120
C1315010
C1331100
C13350C0

h
H
H
H
H
H
H

Compressor amb martell pneumà c
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
PALA CARREGADORA PETITA, SOBRE PNEUMÀTICS
PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICS
RETROEXCAVADORA PETITA
MOTOANIVELLADORA PETITA
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T

15,38
63,38
42,51
51,51
38,86
52,35
60,86

C133M0Q0
C1501500
C1501800
C1501900
C1502E00
C1503000
C1503500
C1503U10

H
H
H
H
H
H
H
h

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 T
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIÓ GRUA
CAMIÓ GRUA DE 5 T
CAMIÓ GRUA DE 5 T

40,07
28,94
34,34
47,05
39,16
42,29
31,71
44,51

C150AE00
C150S010
C150Z100

m3
H
M3

Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat
GRUA LLEUGERA DE 5 CV
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

C150Z200
C1705600
C1705700
C1709A00
C170H000
C2005U00
C200F000
CRE23000

M3
H
H
h
H
h
h
H

CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA
CONSTRUCCIO
FORMIGONERA DE 165 L
FORMIGONERA DE 250 L
Estenedora per a paviments de formigó
MÀQUINA TALLAJUNTS
REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE SOLERES
Màquina taladradora
Motoserra

9,95
0,86
2,81
3,53
1,58
2,57
71,79
9,59
4,41
3,20
2,06

Codi

U.M.

Descripció

Preu

Material

B0111000
B0312020
B0313030
B0321000
B0332300

M3
T
T
M3
t

AIGUA
SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS
SORRA RENTADA GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3 MM
SAULÓ SENSE GARBELLAR
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM

0,86
16,73
28,35
13,88
15,50

B0512401
B0532310

T
KG

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN
197-1, EN SACS
CALÇ AÈRIA CL 90

80,32
0,07

B0602220

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

48,37

B0604210

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

53,54

B0604220

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

49,49

B0605320

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 17.5 N/MM2, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

52,49

B0606220

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

53,99

B0608210

M3

FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

59,21

B060U310

M3

FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM,
INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

58,79

B0641080

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

44,28

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàs ca, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,88

B065910C
B0907000
B0A14200
B0A3UC10
B0A62F00
B0B2A000

m3
kg
KG
kg
U
KG

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàs ca, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Adhesiu de resines epoxi
FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM
CLAU ACER
TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

55,04
3,16
0,90
0,98
0,67
0,57

B0B34134
B0D21030
B0D7UC02

m2
M
m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B
500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS
AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS

1,94
0,37
1,16

B0E2CI01
B0E2CI02
B0E2CI03
B0E2CI04

U
U
U
U

BLOC FORADAT PREFABRICAT DE 40X20X20, LLIS DE CARA VISTA, GRIS,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-3
BLOC CANTONER 40X20X20
BLOC VIGA DE 40X20X20
CORONACIÓ PER A MUR DE 20 EN FORMA DE U

1,12
1,31
1,70
1,19

B2RA3400

M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS
INERTS

4,68

B7J14030

l

IMPRIMACIÒ PREVIA AMB POLIURETÀ MONOCOMPONENT

4,87

B965CI02

U

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ , PER A VORADA, TIPUS TABLON DE 8X20X100CM.

5,34

B965CI03

ML

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ , PER A VORADA, TIPUS G-2 DE DIMENSIONS
20X20X50CM

11,19

B96AUG20

M

VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

30,11

B96ZCI01

M

VORADA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU I CAREJADA A LES QUATRE CARES
DE SECCIÓ 22X7CM

11,88

B9F1V002
B9P0U030
B9P0U040

M2
KG
KG

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40 CM I 5 CM DE
GRUIX
CAUTXÚ NEGRE RECICLAT SBR DE GRANULOMETRIA 1/8 MM I 1/18 MM
EPDM DE GRONULOMETRIA 1/4 MM

U

BASE DE FORMIGÓ PER A SENYAL 06F DE DIMENSIONS 325X84X200MM, HA-50/
P/5/IIIA, HIDRÒFUG MITJANÇANT ADDITIUS AL FORMIGÓ, TEXTURA
LLEUGERAMENT DECAPADA, ACABAT GRIS AMB ÀRIDS GRANÍCIS O ACABAT
BEIX AMB ÀRIDS DE MARBRE (COLOR BEIX-MARFIL), EN CAP CAS EL DECAPAT ES
POT FER AMB ÀCIDS I ELS DECAPATS I ADDITIUS HAN DE SER DE LÍNIA
ECOLÒGICA, ARMADURA B-500S D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM I 4
BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL
LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA
MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, ANCORATGES D'ACER INNOXIDABLE M16 I
ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ,
CARGOLERIA, I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA.

42,92

U

CONTRATAPA PER A SENYAL 05 FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE
2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM AMB MARC I SUPORTS I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA
SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

15,66

U

UNA PLANXA PER A SENYAL 05 D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE GRUIX I
DIMENSIONS 320X600MM, AMB MARC I SUPORTS, LLEUGERAMENT
RESPATLLADES AMB SCOTH-BRITE PER TREURE'N LES PETITES IMPURESES I
DESGREIXAR-LA INCLÒS ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS

15,66

U

PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI SCOTCHCAL 639, 3M O SIMILAR, PER A SENYAL 05 DE
50 MICRES I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

12,32

BBBBPCI49

U

VINIL AUTOADHESIU PER A SENYAL 05, IMPRÈS A UNA CARA -3M SÈRIE 100
BLANC O EQUIVALENT- AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL TÈRMICA I
AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS APLICACIÓ GRÀFICA DEL MANUAL
D'ESTIL I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

14,62

BQ10U092

U

BANC TIPUS MEDITERRANI O EQUIVALENT DE 1.80M DE LONGITUD, DE FUSTA
TROPICAL CERTIFICAT FSC TRATAT.

BBBBPCI05

BBBBPCI13

BBBBPCI25

BBBBPCI37

9,98
0,19
2,03

157,50

U

PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70 LITRES DE CAPACITAT AMB ESCUT DE
BARCELONA (SENSE XIP) , FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT AMB FORATS DE D=5MM, RECOLZADA SOBRE
ESTRUCTURA DE TUB DE D=40MM AMB BASE D'ANCORATGE I PLATINES
RECTANGULARS AMB DOS FORATS DE D=12MM PER A LA SEVA FIXACIÓ AL
TERRE, ACABAT GRIS OXIRON.

112,50

M

TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE
GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE
GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316

40,95

BR93CI03

M

PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU MODEL TIPUS ANGLÉS DE
0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE
1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS
DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER
INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS
D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316.

85,16

BR93CI09

M

TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM. I 0.72M D'ALÇADA

163,21

BR93CI10

M

PLETINA DE FERRO GALVANITZAT DE 5MM DE GRUIX I 8 CM D'AMPLE PER
SOLDAR ELS TUBS DE FERRO DE LA PORTA

BR93CI16
BR93CI17

M
U

XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10MM DE GRUIX I 15 CM D'AMPLE PER SOLDAR
ELS TUBS DE FERRO DE LA TANCA A LA SABATA
7 TUBS D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE DIÀMETRE 8CM. I 1M D'ALÇADA

21,50
139,73

BR93CI18

M

PLETINA D'ACER INOXIDABLE DE 5MM DE GRUIX I 15 CM D'AMPLE PER SOLDAR
ELS TUBS DE FERRO DE LA TANCA A LA SABATA

5,72

BR93CI20
BR93CI30

M
M

LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT I ENVERNISSAT PER A SÒCOL DE LA TANCA
TIPUS ANGLÈS, DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
POSTE DE FUSTA DE PI PER TANCA TIPUS ANGLÉS

3,33
7,20

BR93CI50

M

TANCA RÚSTICA FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
DE Ø8CM I LLARG 150CM

47,14

BR93CI55
BR9AUZ10

U
M

PORTA RUSTICA FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
DE Ø8CM I AMPLADA LLIURE 90CM
MATERIAL AUXILIAR PER A SUPORT I ANCORATGE D'1 M DE TANCA

86,22
13,08

BQ21U022

BR93CI01

2,42

ANNEX 2,1 PREUS UNITARIS
MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS INFANTILS A LA CIUTAT DE BADALONA
PREUS UNITARIS DELS ELEMENTS MÉS HABITUALS
CODI

DESCRIPCIÓ
Instal·lació d’elements del grup 1*, segons annex 1. Inclou transport

A

i instal·lació
Instal·lació d’elements del grup 2*, segons annex 1. Inclou transport

B

i instal·lació
Instal·lació d’elements del grup 3*, segons annex 1. Inclou transport

C

i instal·lació
Eliminació, amb o sense aprofitament, d’elements del grup 1,

D

segons annex 1, inclòs transport.
Eliminació, amb o sense aprofitament, d’elements del grup 2,

E

segons annex 1, inclòs transport.
Eliminació, amb o sense aprofitament, d’elements del grup 3,

F

segons annex 1, inclòs transport.
Subministrament i instal·lació de paviment de cautxú continu, en

G

gruix com a mínim segons normativa per a la zona, sobre base

A
OFERTAR

IMPORT
MÀXIM

€/Unitat

80 €/unitat

€/Unitat

200 €/unitat

€/Unitat

580 €/unitat

€/Unitat

60 €/unitat

€/Unitat

100 €/unitat

€/Unitat

300 €/unitat

€/m2

100 €/m2

€/m2

70 €/m2

€/m2

10 €/m2

€/m2

100 €/m2

€/m3

35 €/m

€/m

40 €/m

€/m

15 €/m

dura.
Subministrament i instal·lació de paviment de rajola en rajoles, en
H

gruix com a mínim segons normativa per a la zona, sobre base
dura.

I

Extracció i eliminació de paviment de cautxú continu o rajoles
Retirada i sanejament de la capa danyada de terra de cautxú
continu. Recreixement del gruix de la capa SBR si és el cas, en
funció de l’alçada lliure de caiguda del joc per acomplir l’amortiment
d’impacte de caiguda. Instal·lació de la capa de EPDM de cautxú
continu de colors estàndard, transport i eliminació del material
retirat.
Subministrament i col·locació de sorra tipus Santa Coloma per a
paviment esmorteïdor de granulometria 2/6 mm.

J

K
L

Instal·lació de tanca de fusta senzilla.
Retirada de tanca, pals i portes, amb o sense aprofitament, inclòs
transport.
Preu hora operari per a treballs no previstos al manteniment
segons el quadre següent de preus de la mà d’obra.
Preu auditoria de compliment normes UNE-EN 1176 i 1177 per
area de jocs

M
N
O

*




Grup 1: elements de joc amb 1 ancoratge.
Grup 2: elements de joc amb un màxim de 6 ancoratges
Grup 3: elements de joc amb més de 6 ancoratges o especials

segons el quadre següent
de preus de la mà d’obra.
350 €/area
€/area joc
joc

