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És un treball realitzat per a l‟Àrea de Territori de l‟Ajuntament del Masnou en
col·laboració amb la Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge i la
Regidoria de Projectes i Obres.
Redacció: Francesc Simó · Àlvar Montanyès · F. Josep Mª Villavieja / Arquitectes.
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Els parcs i els jardins tenen un paper important en els poblaments actuals, ja que, a
més d’actuar com el pulmó verd de les zones altament urbanitzades, també
substitueixen els llocs de relació i esbarjo que han anat desapareixent a mesura que
el progrés ha anat envaint els espais oberts de les nostres ciutats i viles.
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1. Antecedents
Els Jardins del President Lluís Companys tenen una geometria rectangular, amb una
superfície actual de 5.180,20 m2. Es tracta d‟un espai enjardinat en desnivell amb
sòls de sauló i gespa alternats en tota la seva superfície, separat dels carrers que la
envolten per una tanca d‟obra perimetral rematada per elements de reixeta
metàl·lica. Aquest espai urbà es troba situat enfront al Cementiri municipal, a l‟illa
delimitada pels carrers: Carrer del Bergadà (nord), Avinguda Joan XXIII (est),
Carrer de les Guilleries (sud) i Carrer de la Garrotxa (oest). És per a aquest límit
oest on es troba un dels accessos als jardins mitjançant un pas inferior que travessa
en planta baixa, seguint la alineació del Carrer de la Segarra, un conjunt
d‟habitatges unifamiliars adossats separats dels jardins per un passatge de vianants
per la seva façana est. La resta d‟accessos es produeixen des dels carrers Bergadà,
Joan XXIII i Guilleries.
A l‟interior de l‟espai s‟hi troben determinats elements arquitectònics i patrimonials
com: una caseta de vinya (inclosa al catàleg de béns de patrimoni local municipal)
pertanyent a l‟antiga utilització dels terrenys com a vinyal, una font d‟obra de paredat
revocat i una pèrgola (que formen part del disseny original del parc) i finalment un
monòlit de pedra natural dedicat a la memòria del President Lluís Companys, el qual
dona nom als jardins i que es troba inclòs a la relació de monuments
commemoratius de la Diputació de Barcelona.
Respecte a la vegetació existent, cal dir que aquesta es troba ben consolidada al
llarg dels anys des de la creació dels jardins amb elements d‟arbrat i nuclis arbustius
i florals d‟un cert interès.
Actualment els jardins presenten molts problemes derivats de les escorrenties
produïdes per les pluges de caire torrencial pròpies d‟una comarca com el Maresme,
que actuen sobre els sòls de sauló que conformen la majoria de la seva superfície.
Altrament la configuració de l‟espai no contempla la normativa d‟accessibilitat, donat
que en molts dels seus recorreguts interiors i accessos exteriors no hi ha cap
alternativa a les escales, principalment en l‟eix central est-oest. (Veure l‟Annex:
Estudi de l‟espai actual).

2. Objecte del Projecte
L‟objecte principal del present Projecte de millora és donar solució a aquestes
problemàtiques abans esmentades (accessibilitat i escorrenties), redefinint el
disseny dels jardins, dels seus sòls i paviments i de les zones de parterre o gespa,
amb la voluntat de mantenir acuradament el màxim dels elements vegetals que el
configuren, així com els arquitectònics del disseny original.
Amb l‟execució de les obres previstes en el projecte, es podrà aconseguir que
aquest espai reuneixi les condicions pròpies d‟un espai públic de qualitat accessible
a tot tipus d‟usuari.
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3. Bases del Projecte
3.1. Topografia
El Projecte s'ha desenvolupat considerant els següents suports topogràfics:
- Aixecament topogràfic de l'àmbit de projecte facilitat pels serveis tècnics
municipals.
- Correccions realitzades pels autors del projecte prèvia constatació in situ.
Així, la base topogràfica de treball és la que queda reflectida en els plànols del
present Projecte de millora.
3.2. Geologia i Geotècnia
No es disposa d‟estudi geotècnic.
Segons el Pla Especial Urbanístic d‟Ordenació del Subsòl del Masnou (desembre
2007), a la zona del Masnou-Alt, que inclou l‟àmbit del projecte (Jardins Lluís
Companys): “ ...hi ha poc pas de mines en el subsòl, i les infraestructures bàsiques
transcorren seguint la xarxa viària.”
En referència al terreny, caldria esmentar que aquest indret, abans de la seva
urbanització, formava part de les zones de conreu que envoltaven el “nou” cementiri,
aleshores edificat a la perifèria del nucli urbà. Aquest espai ara dedicat a jardins, en
origen formava part d‟una finca agrícola on, segons testimonis del moment, s‟hi
plantava vinya en marges seguint el talús natural del terreny. Aquesta pendent
natural del terreny, modificada en part però mancada d‟una estructura terrassada de
suport, és la que ha propiciat l‟erosió i posteriors esllavissades dels sòls de sauló
amb els quals es va recobrir.
Sobre aquestes característiques morfològiques i geològiques s‟ha treballat en la
redacció del projecte.
3.3. Planejament
- Planejament vigent:
Pla General d‟Ordenació Urbana del Masnou (PGOU) aprovat 2001
Text Refós (TR) aprovat definitivament 12 de maig de 2011
- Classificació del sòl:
Sòl urbà consolidat SUC
- Qualificació del solar:
Sistema d‟espais lliures públics clau 4
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3.4. Ubicació,referència cadastral i coordenades
- Ubicació: Districte I Secció 6 EL MASNOU
- Referència cadastral: 243241008DF4923S Av. Joan XXIII 91 EL MASNOU
- Coordenades: UTM 442350 – 4592896

4. Descripció de la solució adoptada
4.1. Àmbit del Projecte
La superfície de l'àmbit de planejament englobat en el projecte és de 5.280,20m2,
dels quals 5.180,20 m2 corresponen a l‟espai del parc o jardins i la resta (100,00 m2)
a les zones de voreres, que limiten amb els accessos, on calgui intervenir i/o
substituir el paviment, degut a la creació de rases per a connexions, etc.
4.2. Estat Actual
L‟espai està definit en quatre àmbits ben delimitats:



Una part inferior on es situa l‟accés sud o principal que incorpora una rampa al
costat de l‟Avinguda Joan XXIII, que dona inici a una primera plataforma

.

8

Àrea de Territori
Ajuntament del Masnou



vista de la rampa d‟accés des de l‟Avinguda Joan XXIII



i unes escales d‟obra vista que donen accés a aquesta primera plataforma des
del carrer de les Guilleries
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un segon nivell on es situa una pèrgola amb enramada vegetal i muret de
contenció perimetral



des d‟aquest nivell, pel costat de l‟Avinguda Joan XXIII, s‟accedeixper una rampa
graonada de sauló i travesses de fusta a la part central dels jardins
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alhora aquest nivell també llinda mitjançant un terraplè de gespa sense vorada
amb la part central dels jardins



el tercer àmbit o part central és la zona dels jardins que conforma una
esplanada amb un cert desnivell que incorpora una pista de bàsquet sobre el
mateix sòl de sauló
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és en aquest àmbit on també es situa el monòlit commemoratiu al President Lluís
Companys que dona nom als jardins, el qual està envoltat per un muret
perimetral d‟obra(de 40,00 cm d‟altura) en forma de quadrat, amb l‟interior plantat
de gespa



l‟accés al nivell central des de l‟Avinguda Joan XXIII és produeix mitjançant unes
úniques escales
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tanmateix l‟accés des de la part oest (carrer de la Garrotxa) es produeix a través
d‟un pas interior sota una filera d‟habitatges adossats i finalment amb unes altres
escales



les escales una vegada travessat el pas interior
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en el quart àmbit, l‟últim, a la part superior dels jardins, costat nord a tocar del
carrer del Bergadà, és on es troben situades l‟antiga caseta de vinya, la font de
paredat, una zona de bosquet, els jocs infantilsi una precària guingueta sense
serveis sanitaris



la font, que reprodueix la silueta de l‟antiga caseta de vinya
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la zona de bosquet que llinda amb el passatge de vianants al darrere de la filera
d‟habitatges unifamiliars



els jocs infantils vistos de sud a nord fins el carrer Bergadà
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i la guingueta, al fons,en un estat precari de conservació i fora de normativa

En resum, aquesta és una visió general de l‟estat actual del jardins del President
Lluís Companys. (Per a més informació consultar l‟annex: Estudi de l‟espai actual i
l‟annex: Reportatge fotogràfic).
Però el punt més important a tenir en compte en el projecte demillora dels jardins és
la resolució de la problemàtica derivada de les escorrenties produïdes pels efectes
de la pluja sobre els sòls de sauló al llarg de tot el parc:
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4.3. Ordenació proposada
El Projecte contemplael màxim manteniment possible dels elements d‟arbrat i de
vegetació existents, les zones de sòls de sauló i la conservació dels elements
arquitectònics que formen part del disseny original dels jardins (pèrgola, font,
tancaments exteriors), així com dels patrimonials (caseta de vinya i monòlit
commemoratiu) i la seva dignificació.
L‟espai es formalitza en quatre plataformes (+73,00/ +73,75/ +75,50/ +77,45),dues
d‟elles existents, remodelades i/o modificades, i dues de nova implantació, a totes
les quals s‟accedirà tant amb escales com amb rampes, millorant així l‟accessibilitat
actual dels jardins i donant compliment a la normativa sectorial.
Alhora, des de la vorera del‟Avinguda Joan XXIII, es crearà un nou accés a peu pla
que compensa l‟únic actual amb escales que ara hi ha al costat est.
La disposició de les terrassesrespon a la necessitat de delimitar diferents zones tant
per a usos com per acotar el desnivells actuals que contribueixen a la creació de les
escorrenties per gravetat. Aquesta delimitació es produirà mitjançant la creació d‟una
franja d‟itinerari de passeig perimetral de formigó(construït sobre llit de grava, amb
acabat remolinat mecànic, ratllat manual posterior i encintatde vorada metàl·lica) que
incorpora els elements d‟accessibilitat (rampes i escales) i amb petits murs de suport
també de formigó vist. Així doncs, de sud a nord hi haurà quatre plataformes:
-Una primera ja existent a tocar del carrer Guilleries, de la quales mantenen les
escales situades a la banda del passatge de vianants i la rampa del costat de
l‟Avinguda Joan XXIII. En aquesta plataforma es substitueix la rampa actual amb sòl
de sauló, que dona continuïtat a l‟esmentada anteriorment i accés a la següent
plataforma, per una nova de formigó amb reixeta de desguàs. També s‟incorporen
unes noves escales pel costat de la filera de cases adossades, que acaben de
delimitar la plataforma per la banda oest.
-Una segona, també en part existent, on es troba la pèrgola, que es remodela amb
l‟allargament del muret de contenció pel costat oest i l‟addició d‟un nou pòrtic pel
costat est a la pèrgola (amb pilars d‟obra vista i embigat de fusta), aconseguint una
nova imatge d‟aquesta centrada en l‟eix vertical del parc. Aquesta plataforma està
delimitada en la seva part superior per un terraplè de gespa que s‟amplia lateralment
i que incorpora en el sentit vertical una nova escala de tres trams al costat oest i una
nova rampa de formigó al costat est (façana a Joan XXIII), per millorar l‟accessibilitat
a la part central dels jardins.
- Una tercera, que conforma la part central dels jardins, on s‟ubica el monòlit de
pedra commemoratiu i unes noves zones de joc esportiu per a joves o d‟esplai per a
infants i també per a descans, jocs de taula o àrea per a picnic. Aquest nivell de
terrassa és accessible des de l‟exterior per una nova entrada a peu quasi pla (4%)
des de l‟avinguda Joan XXIII situada a la part superior de les escales existents que
es mantenen, i per un nou conjunt d‟accés format per rampa i escala adossada, en
substitució de l‟actual, pel costat oest. El perímetre d‟aquesta plataforma estarà
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envoltat per una zona de passeig amb paviment de formigó, en funcions de vorera
alhora contenidora dels sòls de sauló. L‟entorn delmonument a Lluís Companys
(monòlit) es dignificarà mitjançant la incorporació de nou enllumenat (amb
llumeneres empotrades al terra) i paviment de llambordes amb les juntes replenes
amb plantació de gespa.
- I finalment, una quarta, situada a la part superior dels jardins amb entrada des del
carrer Bergadà, on s‟ubiquen la caseta de vinya i la font, ambdues a mantenir. En
aquest àmbit es construirà una plataforma de formigó a llindar de carrer per a situarhi la nova guingueta formada per mòduls prefabricats de quiosc/bar, serveis sanitaris
adaptats i pèrgola/umbracle, amb les corresponents connexions a subministraments
d‟aigua, llum i gas, així com a la xarxa de clavegueram. A la part oest es mantindrà
la zona de bosquet i a la part central es remodelarà l‟entorn de la caseta de vinya
incorporant enllumenat i paviment amb els mateixos criteris que en el cas del monòlit
commemoratiu a la plataforma tercera. Per la part est, es mantindrà la zona de sauló
emmarcant-la amb una ampliació de la zona de parterre existent, on poden ubicars‟hi jocs per als més petits. L‟accés des de la plataforma tercera es produirà
mitjançant la creació d‟un conjunt d‟escala-rampa en el sentit est-oest.
Supressió de barreres arquitectòniques
A cada una de les plataformes dels jardins, com s‟ha esmentat anteriorment, s‟hi
podrà accedir sempre interiorment tant amb escales com amb rampes. En quant als
accessos exteriors des dels carrers que envolten l‟espai d‟actuació i des del
passatge de vianants que limita amb la filera de cases unifamiliars adossades per la
banda oest, el projecte contempla el mateix criteri d‟incorporar noves rampes
complementàries a les escales existents, i accessos a peu pla on sigui possible
(façanes est i nord).
Conclusions
A. L‟objecte principal per a la redacció del projecte de millora rau en la resolució de
la problemàtica derivada de l‟acció de la pluja sobre els sòls de sauló que configuren
principalment el parc. De la solució escollida se‟n deriven la resta d‟actuacions en
l‟espai dels jardins.
Davant del problema esmentat, la recerca de la millor opció vàlida per la seva
permanència en el temps comporta, descartades altres menys eficients i duradores,
la creació de diverses plataformes o terrasses que sectoritzin la problemàtica
acotant-la a unes dimensions d‟espai més adients per al seu tractament, amb el
corresponent desguàs a la xarxa general de clavegueram.
B. Alhora la creació d‟aquests espais acotats en forma de terrasses o plataformes
comporta també una millora de l‟accessibilitat en la interconnexió de les mateixes.
Aquesta acció implica el compliment estricte de la legislació vigent sobre
accessibilitat, la qual és obligatòria en qualsevol tipus d‟obra nova i en especial és
d‟aplicació a tot projecte relacionat amb espais d‟ús públic i d‟iniciativa municipal (ja
siguin de nova planta, reforma o millora).
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4.4. Descripció de l’obra
4.4.1. Condicionament del terreny i moviment de terres
Després d‟excavar les zones on hi anirà un nou paviment, quehaurà de tenir un gruix
similar al nivell de la franja de passeig perimetral, a les zones que superin el
paviment de projecte es farà un rebaix d‟anivellament i es substituirà per un nou sòl
de sauló.
En els llocs on el paviment es trobi afectat per escorrenties o malmès per altres
causes, es realitzarà el mateix procediment descrit anteriorment amb la corresponent
reposició dels sòls.
Altrament es procurarà el trasllat de les terres d‟excavació als llocs on sigui
necessari el seu reompliment, amb el criteri general de portar el mínim de terres
possibles a l‟abocador.
4.4.2. Murs
Es disposen varis murs de contenció:




Entre la primera i segona terrassa, a la zona de la pèrgola, s‟allargarà el muret
existent pel seu costat oest.
A la segona terrassa es construirà un nou muret adossat a les escales de tres
trams, pel seu costat est i un de contenció de la rampa en trinxera del nou accés
des del passatge veïnal a la banda de la filera d‟habitatges unifamiliars.
Entre la segona i tercera terrassa es construiran dos trams de muret adossats a
les noves rampes i escales d‟accés des de la part central i un tercer de contenció
del talús al nou accés a peu pla des de l‟avinguda Joan XXIII.

Per limitar i contenir el terra de les plataformes, es disposaran jàsseres de cantell
directament recolzades al terreny compactat.
4.4.3. Pavimentació
Hi hauran 5 tipus de paviment diferenciats:






Llambordes “Terana Green” de BREINCO, amb les juntes replenes amb plantació
de gespa, en les zones adjacents a l‟antiga caseta de vinya i al voltant del monòlit
commemoratiu al President Companys.
Paviment de les terrasses: Sauló
Paviment per restitució i/o enllaç amb voreres: Panot 30x30
Paviment zones de pas perimetrals: Formigó (remolinat mecànic i ratllat manual)
Paviment plataforma de la nova guingueta: Formigó (amb additius de color)
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4.4.4. Mobiliari urbà











Bancs: Es resituen els 8 bancs actuals d‟enllistonat de fusta i estructura metàl·lica
d‟estil clàssic, distribuint-los per les diferents plataformes. En el cas que algun
banc estigui malmès, es preveu la seva substitució per una nova unitat del model
“BARCINO” de la Fundició Dúctil BENITO, molt semblant als que ja hi són.
Font: Es manté l‟actual font de paredat de dues boques.
Taules de picnic: model “PICA” de FITOR FORESTAL
Papereres: tipus “SALOU” de fusta de guinea i/o pi del GRUP FÀBREGAS.
Escosells: model “CARMEL” d‟ESCOFET.
Llumeneres de bàcul: “Cònica TLA Led 55” d‟ATP (o “MINISLOT DISK” de Simes)
Llumaneres empotrables a mur: “MINISKILL” de SIMES (a les noves rampes) i
“Trido VERTICAL Led” de SECOM (substitució de les actuals a la part inferior).
Llumaneres empotrables a terra: “MINIZIP” de SIMES.
Llumeneres de balisa: “IKONIC H41” de SIMES.

4.4.5. Jardineria i arbrat
Es manté al màxim l‟actual estructura de vegetació del parc, tant en arbrat com en
nuclis arbustius. Les zones de parterre de gespa es modifiquen i amplien en els seus
límits allà on correspongui segons el nou disseny de les zones de pas i d‟accés a les
noves terrasses. Totes elles seran delimitades amb la corresponent vorada.
En cas que algun element de l‟arbrat existent coincideixi amb alguna de les noves
zones pavimentades, aquest s‟ajustarà a la nova situació mitjançant la incorporació
d‟escosells amb marc de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat amb anelles
de fundició d‟alumini i pintura electrostàtica color negre forja.
Altrament per a completar els buits o línies d‟arbrat on calgui, es preveu la plantació
d‟alguna nova unitat. En aquest supòsit es recomanen les següents varietats,
adients per a un espai públic d‟aquestes característiques, de creixement ràpid i
resistents a les plagues mortals* que afecten en els darrers anys les espècies més
habituals de l‟entorn urbà:
-Platanus Acerifolia „VallisClausa‟ PLATANOR® (Ø 25/30 cm)
- Ulmus „New Horizon‟ RESISTA® (Ø 20/25 cm)
- Ulmus „Sapporo Autumn Gold‟ RESISTA® (Ø 20/25 cm)
* Antracnosi, Xancre Ceratocystis fimbriata, Tigre del plàtan Corythucha ciliata ,Oïdi, Ophiostoma ulmi
i l‟escarabat Scolytus scolytus.

Allà on una nova plantacióes correspongui amb una zona de paviment de formigó o
panot, es recomanen les mesures necessàries per a la seva adequació: escosell, sòl
de plantació, drenatge i aireig, així com, també, per assegurar que en el futur les
arrels no afectin aquestes zones pavimentades (làmina de polietilè anti-arrels).
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4.4.6. Serveis proposats i connexió amb els existents
4.4.6.1. Clavegueram
A la part central dels jardins es recolliran les aigües pluvials de les franges
perimetrals de formigó mitjançant reixetes metàl·liques de fundició canalitzadores,
amb claveguerons de Ø 20 cm a cada costat est i oest de la zona i connectats amb
claveguerons de Ø 30 cm a la plataforma inferior (cota 73,00) amb recollida
mitjançant arquetes i enllaç/connexió al clavegueram general de l‟avinguda Joan
XXIII. Alhora es preveu una nova connexió a la zona superior, on estarà la nova
guingueta, al clavegueram general del carrer Bergadà.
4.4.6.2. Xarxa elèctrica
La xarxa d‟enllumenat dels jardins es reforçarà o millorarà amb un nou quadre
elèctric a situar en el mateix armari del costat de l‟actual escala d‟accés des del
passatge veïnal a la part central dels jardins. Es col·locarà una caixa per connectar
la instal·lació actual al nou quadre. Aquesta caixa anirà embeguda al mur de la nova
rampa que es crearà en aquest mateix lloc.
Tanmateix es mantindran les 3 línies actuals a les quals s‟incorporaran totes les
noves lluminàries dels tipus: bàcul, empotrables i balisa. S‟addicionarà un nou
rellotge temporitzador per a aquestes noves lluminàries.
4.4.6.3. Xarxa d’abastament d’aigua potable
S‟aprofita el punt de subministrament de la font actual, i es preveu una nova
connexió a la zona de la nova guingueta situada a la part superior (façana carrer
Bergadà).
4.4.6.4. Xarxa de distribució de gas
No es modifica.
4.4.6.5. Xarxa de telecomunicacions
No es modifica.
4.4.6.6. Enllumenat públic
L‟enllumenat actual s‟amplia amb la incorporació de 3 noves faroles tipus CÒNICA
TLA o similar, i es reutilitzen els bàculs dels focus de 400 W situats a la banda del
passatge veïnal (façana oest), substituint les seves lluminàries per altres de tipus led
similars a les de les noves faroles. A la rampa del costat de l‟Avinguda Joan XXIII
(façana est) s‟incorpora una línia d‟enllumenat de balises de 41,00 cm d‟altura tipus
IKONIC de SIMES o similar. La il·luminació a la resta de rampes i a les altres zones
d‟accés es produirà mitjançant llumeneres empotrables a mur, tipus MINISKILLde
SIMES o similar. A les zones que envolten la caseta de vinya i del monòlit
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commemoratiu s‟utilitzaran llumeneres empotrables a terra tipus MINIZIP de Simes o
similar, adients per a la il·luminació dels plans verticals.S‟acompanya d‟un estudi de
l‟enllumenat.També es substituiran les llumeneres empotrades existents en els
murets de la part inferior dels jardins. S‟acompanya un estudi de l‟enllumenat. (Veure
l‟ANNEX Estudi Luminotècnic).
4.4.6.7. Xarxa de reg
Es mantenen les boques de reg, així com el quadres de comandament/regulació,
allà on són actualment i els sistemes de reg (degoteig/difusió/aspersió) s‟amplien.
4.4.7. Afectació als serveis existents
Es mantindran les arquetes dels serveis existents i en cas necessari, allà on calgui,
s‟anivellaran a cotes de projecte.
4.5. Manifestació obra completa
Article 13 Unitat i integritat de les obres
13.1 Els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes. Tenen
aquesta condició les obres susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei
corresponent, sens perjudici de les ampliacions de què posteriorment puguin ser
objecte, i han de comprendre els elements que calguin per a la utilització de l’obra,
incloses les instal·lacions.
13.2 Es consideren elements compresos en els projectes dels edificis els béns
d’equip que han de ser utilitzats com a instal·lacions fixes, sempre que constitueixin
un complement natural de l’obra i el seu valor suposi un percentatge reduït en relació
amb el pressupost total del projecte.
13.3 Els projectes relatius a obres de reforma i, quan s’exigeixin, per a les obres de
reparació o conservació han de comprendre els elements necessaris per poder
assolir el fi proposat.
13.4 Sense aquests requisits no poden ser aprovats els projectes ni la despesa que
representi l’execució de les obres que comprenen.
Article 14 Fraccionament
14.1 Quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionament, podrà ser
objecte de diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les parts que la
integren, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització independent per a l’ús
general o per al servei, o puguin ser substancialment definides. En tot cas, s’ha de
dictar una resolució administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i possibilitat
del fraccionament.
14.2 La resolució del fraccionament correspon a l’òrgan competent per contractar
l’obra.
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14.3 En cap cas no es pot fraccionar una obra amb la finalitat de disminuir la quantia
del contracte per defugir els requisits de la concurrència per a l’adjudicació.
Aquesta és una obra completa.
4.6. Classificació del contractista
Segons article 65.1 i la Disposició 4ª del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, del 14 de
novembre, continua vigent fins a l‟aprovació de la nova classificació, el paràgraf
primer de l‟apartat 1 de l‟article 25 del TRLCAP i la classificació establerta en el
RLCAP.
En aquest cas no és necessària la classificació del contractista per raó d‟un PEC
inferior als 500.000 €.

5. Afeccions a Serveis
No s'ha sol·licitat inventari de serveis existents en el sector ales companyies de
subministraments, donat que l‟àmbit d‟actuació del projecte es correspon només a la
part interior dels actuals jardins, excepte en el cas del clavegueram per afectacions
degudes a noves connexions, per la qual cosa s‟ha demanat la informació
corresponent als serveis tècnics municipals.

6. Pressupost
6.1. Resum de Pressupost
Amidaments Jardins Lluís Companys
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Amidaments Jardins Lluís Companys

Els Arquitectes

6.2. Revisió de preus
Al tractar-se d‟una obra amb un termini d‟execució inferior a 1 any, no es contempla
la revisió de preus.
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7. Documents que integren el Projecte
El present Projecte de Millora consta dels següents documents:
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES
Memòria
Annex Núm. 01:
Annex Núm. 02:
Annex Núm. 03:
Annex Núm. 04:
Annex Núm. 05:
Annex Núm. 06:
Annex Núm. 07:
Annex Núm. 08:
Annex Núm. 09:
Annex Núm. 10:
Annex Núm. 11:
Annex Núm. 12:
Annex Núm. 13:
Annex Núm. 14:
Annex Núm. 15:
Annex Núm. 16:
Annex Núm. 17:
Annex Núm. 18:
Annex Núm. 19:

Estudi de l‟Espai Actual.
Reportatge Fotogràfic
Topogràfic Informació dels Serveis Existents
Accessibilitat
Manteniment
Memòria Estructures
Estudi Luminotècnic
Fitxes Característiques Mobiliari Urbà
Fitxes Característiques Paviments
Fitxes Característiques Nou Arbrat
Proposta de nova Guingueta
Proposta de Jocs
Justificació de Preus
Pla de Control de Qualitat
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Programa Desenvolupament de Treballs d‟Obra
Enderrocs i Residus
Sostenibilitat
Espai Públic de Qualitat

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
Amidaments Detallats
Quadre de Preus Núm. 1
Quadre de Preus Núm. 2
Pressupostos Parcials
Resum de Pressupost
Pressupost General
Els Arquitectes
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Annex 01: Estudi de l’Espai Actual
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00 ESTAT ACTUAL / Situació i estudi de l’entorn
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01 ESTAT ACTUAL / Qualificació del sòl
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02 ESTAT ACTUAL / Emplaçament
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03 ESTAT ACTUAL / Serveis existents ielements d’interès arquitectònic
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04 ESTAT ACTUAL / Accessibilitat
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05 ESTAT ACTUAL / Tipologia dels sòls
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06 ESTAT ACTUAL / Escorrenties

35

Àrea de Territori
Ajuntament del Masnou

07 ESTAT ACTUAL / Elements vegetals
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08 ESTAT ACTUAL / Enllumenat
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09 ESTAT ACTUAL / Boques de reg i registres elèctrics
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Annex 02: Reportatge Fotogràfic
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Annex 03: Topogràfic Serveis Existents
56

Àrea de Territori
Ajuntament del Masnou

SERVEIS EXISTENTS / Xarxa de Clavegueram
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Annex 04: Accessibilitat
58

Àrea de Territori
Ajuntament del Masnou

El projecte preveu l‟accessibilitat des d‟un punt de vista global.
Dona compliment a la Ordenviv/561/2010
Dona compliment al Decret 135/1995
Veure criteris en els següents quadres adjunts:
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Annex 05: Manteniment
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El projecte preveu l‟accessibilitat des d‟un punt de vista global:
Tots els elements dels Jardins son accessibles per al seu correcte
manteniment.
Tots els registres de serveis son accessibles per les companyies,
fàcilsd‟inspeccionar i de reparar y/o substituir.
L‟especejament de les zones pavimentades dels Jardins permeten la seva
fàcil substitució.
Els materials de les voreres son els mateixos que els ja existents al municipi,
per facilitar les tasques de manteniment i la gestió de recanvis.
Els elements urbans son de fàcil reparació, substitució o desplaçament.
La vegetació utilitzada minimitza el seu manteniment i es fàcilment reposable.
Els costos de manteniment es corresponen amb la mitjana dels espais públics del
municipi.
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Annex 06: Memòria Estructures
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ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ
1.1. Seguretat estructural
La present memòria tracta el càlcul estructural d‟un conjunt de murs per definir
quatre plataformes dels jardins.
1.2.1. Sustentació dels Murs: característiques del terreny
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el
terreny de l‟emplaçament hi hagi problemes derivats d‟inestabilitats, lliscaments,
usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions
prèvies de la topografia, etc. Els jardins no presenten cap patologia derivada de la
fonamentació.
Nivell freàtic: no consta que el nivell freàtic pugui afectar a la fonamentació
Acceleració sísmica bàsica de l‟emplaçament: ab/ g = 0,04
Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,15
Terreny no agressiu al formigó armat segons l‟EHE (taula 8.2.3 b)
1.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels
elements de fonamentació nous es satisfan segons els paràmetres establerts en el
DB SE-C i que s‟especifiquen a l‟apartat 4.2. “Fonamentació i contenció de terres”.
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB
SE-C del CTE.
Els Murs compleix 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. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres
establerts als 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
Per l‟estructura de formigó en el que s‟estableix a l‟EHE-08 Instrucció de formigó
estructural. Pel que fa a la sismicitat en el que s‟estableix a la NCSE-02 Norma de
construcció sismoresistent.
Igualment 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
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La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s‟especifica a
l‟apartat de la Memòria Descriptiva (3.3), Seguretat en cas d‟incendi, d‟aquesta
memòria.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema
estructural es desenvolupen en aquest apartat.
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 al apartat 2.3 “Sistema estructural”
Per garantir la resistència i l‟estabilitat de l‟estructura s‟ha fet la comprovació
estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit:
Estats Límit Últims
Estat Límit de Servei
Estat Límit de Durabilitat
comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels
materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents
coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l‟efecte de
les accions aplicades amb l‟índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les
situacions de projecte considerades, que són:
Situacions persistents, que corresponen a les condicions d‟ús normal de
l‟estructura
Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la
construcció o reparació de l‟estructura
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals
Per obtenir els valors de càlcul de l‟efecte de les accions s‟han tingut en compte les
accions especificades en aquest apartat amb les combinacions d‟accions que
s‟especifiquen a 1.2.3.
Els valors de càlcul de la resistència s‟obtenen minorant els materials estructurals
amb els coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2.
- per situacions persistents o transitòries,
G, j Gk , j
Q,1 Qk ,1
Q,i
0 ,i Qk ,i
j 1

Q

i 1

- per situacions extraordinàries,
G, j Gk , j A d
Q,1
1,1 Qk ,1
j 1

i 1

Q,i

: coeficient parcial d‟una acció permanent
: coeficient parcial per a una acció variable
Gk: valor característic d‟una acció permanent
Qk: valor característic d‟una acció variable simple
Ad: valor de càlcul d‟una acció accidental
0,1,2 : coeficients de simultaneïtat
G

2,i

Qk ,i

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB
SE i són els següents:
Coeficients de simultaneïtat

Categoria

0

1

2

0,7

0,5

0,3

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials

A
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Zones comercials

D

0,7

0,7

0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

E

0,7

0,7

0,6

Cobertes transitables

F

0,7

0,5

0,6

Cobertes accessibles només per a
conservació

G

0

0

0

per a alçades ≤ 1000 m

0,5

0,2

0

Vent

0,6

0,5

0

Accions variables del terreny

0,7

0,7

0,7

Neu

El període de serveiprevist 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.
1.2.3 Accions en l’edificació previstes en el càlcul
- Generalitats.
Les accions que sol·liciten a cadascun dels elements que composen l'estructura
estan d‟acord amb el que dicta el Codi Tècnic de l‟Edificació Part II documents basics
Accions en l‟Edificació, CTE-SE-AE, tant en el referent a càrregues gravitatòries d'ús,
com en el referent a les accions eòliques, empentes del terreny, reològiques i
tèrmiques, així com la normativa NCSE-02, "NormasSismorresistentes".
En base a elles s'han avaluat les accions permanents, les variables, així com les
accions accidentals. Cadascuna d'elles es detallen a continuació:
Accions permanents
Aquestes són les produïdes pel pes propi dels elements constructius, l‟acció del
pretesat i les produïdes per l‟empenta del terreny, regides per la normativa SE-AE 3
- Pes propi:
El pes propi a considerar és el dels elements estructurals i els tancaments
Aquest valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements
Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les
diferents solucions
Materials:

kN/m

Formigó armat

25,0

Formigó en massa

23,0

Morter de ciment

19,0

3
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Morter de pendents d‟àrids lleugers

9,0

Totxo calat

15,0

Totxana

12,0

Acer estructural

78,5

Revestiments:

kN/m

Enguixat

0,15

Arrebossat

0,20

2

- Accions del terreny:
Les accions derivades de l‟empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com
de les altres accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus
desplaçaments i/o deformacions. Segons el que estableix la DB-SE-C.
Accions variables
Aquestes són les produïdes per la sobrecàrrega d‟ús, accions sobre baranes i
elements divisoris, el vent, accions tèrmiques i la neu, regides per la normativa SEAE 5.
– Sobrecàrrega d‟ús:
La sobrecàrrega d‟ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l‟estructura , deguts al
seu ús, amb uns valors característics obtinguts de la taula 3.1 del CTE.-DB-SE-AE
Accions en l‟edificació.
Sobrecàrrega d‟ús. Categoria A1: 2.00 kN/m2
Sobrecàrrega d‟ús en zones d‟accés i evacuació: 3.00 kN/m 2
– Accions sobre baranes i elements divisoris:
L‟estructura pròpia de les baranes, ampits, miradors o escales, han de resistir una
força horitzontal, uniformement distribuïda, amb un valor característic obtingut a la
taula 3.2 del CTE.-DB-SE-AE Accions en l‟edificació.
Accions tèrmiques i reològiques
Les dimensions de l‟estructura no supera la màxima dimensió dels 40.0 metres
especificat per la vigent normativa (SE-AE 3.4), no s'ha previst una junta de dilatació.
En el càlcul no és precís considerar les accions tèrmiques ni reològiques.
Neu
La distribució i la intensitat de la càrrega de neu , depèn del clima del lloc, del tipus
de precipitació, del relleu de l‟entorn, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics
en els paraments exteriors.
Els valors de sobrecàrrega de neu a considerar sobre elements horitzontals, sobre
els plànols inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances
de càrregues fruit de l'esmentada acumulació s‟obtenen segons la normativa de
l‟apartat 3.5 del CTE.-DB-SE-AE Accions en l‟edificació.
Zona climàtica 2
Alçada topogràfica 300 m
Carrega de neu 0,40 kN/m2
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Accions accidentals
– Sisme:
Norma considerada: NSCE-"NCSR-02"
Classificació de la construcció: De normal importància
Acceleració sísmica: <0.04 g.
No cal considerar aquesta acció.
– Incendi:
Al ser una estructura exterior no cal considerar la resistència al foc d‟aquesta
estructura.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s‟ajusten a les
prescripcions del DB SE C i són els següents:
Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Extraordinària

Materials

Accions

Tipus
R

M

E

F

Esfondrament

3,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,8

1,0

1,0

Lliscament

1,5

1,0

1,0

1,0

Bolc

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,8

1,0

Esfondrament

2,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

Bolc

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

Accions estabilitzadores
Accions desestabilitzadores

Accions estabilitzadores
Accions desestabilitzadores

: coeficient parcial per a la resistència del terreny
: coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
E : coeficient parcial per a l‟efecte de les accions
F : coeficient parcial per a les accions
R

M

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de
fonamentació i contenció són els establerts per l‟EHE-08 i s‟especifiquen a
continuació.
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’estructura de
l’ascensor
Per obtenir els valors de càlcul de l‟efecte de les accions s‟han tingut en compte les
accions amb les combinacions d‟accions i els coeficients indicats en aquest apartat.
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels
Estats Límit Últims s‟ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en
l‟EHE i són els següents:
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Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims

Tipus de
verificació

Situació persistent/transitòria

Situació extraordinària

Tipus d’ acció
desfavorable

favorable

desfavorabl
e

favorable

Pes propi, pes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,70

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1,0

0

Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1.0

0

Permanent:
Resistència

Permanent:
Estabilitat

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels
Estats Límit de Servei s‟ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament
en l‟EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de Servei

Tipus d‟acció:

desfavorable

favorable

Permanent

1,0

1,0

Variable

1,0

0

Deformacions admissibles
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB
SE-C del CTE i són les següents:
Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura
Murs de contenció

Límit
1/300

En aquest cas es limita també l‟assentament màxim a 2,5cm
Pel que fa a l‟estructura s‟ha verificat que, per a les situacions de dimensionat
pertinents, l‟efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació
establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són
els següents:
- Vibracions i Fatiga
Donat l‟ús no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el
col·lapse de l‟estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de
comprovació.
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo.
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A2. Descripció dels sistemes que composen l’estructura
2.1 Genèric
2.1.1.- Treballs previs, replanteig general
Les obres es realitzaran en una plaça que disposa de tots els serveis, aigua, gas,
llum i xarxa de clavegueram, en conseqüència, no caldrà la realització de treballs
previs especials.
2.2.- Sustentació dels Murs
La base de fonamentació dels murs serà una llosa continua.
La cota de fonamentació dels murs serà sobre el terreny natural. Per aquest
projecte, no s‟ha realitzat un estudi geotècnic, per la qual cosa fem servir lloses de
formigó, on la tensió de contacte amb el terreny es considera de 0,05 kN/mm2.
Amb aquest valor de càlcul i considerant el tipus de terreny, no es preveuen
assentaments que superin els 5 mm.
2.3.- Sistema estructural
2.3.1.- Fonamentació i contenció de terres
Descripció
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó
armat, amb sabata massissa i mur, jàssenes de contenció perimetral.
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns
Les fonamentacions estan distanciades de les fonamentacions dels edificis veïns i
no tenen cap repercussió.
Dimensionat
Pel dimensionat dels fonament s‟han considerat les reaccions obtingudes en els
nusos corresponents segons el procés de càlcul general de l‟estructura que se
s‟explica en aquest apartat. A més s‟han tingut en compte les càrregues directament
aplicades sobre les bigues de fonaments.
Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc
Atès a les característiques del terreny i de l‟ambient, i segons la classificació
d‟exposició ambiental de l‟estructura de l‟EHE-08, les bigues de fonaments tenen
una classe general d‟exposició: II a, sense cap classe d‟exposició específica.
El recobriment mínim d‟una armadura s‟ha de complir en qualsevol punt. Per garantir
aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que
queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors.
A continuació s‟especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida
útil de l‟estructura de 50 anys, del tipus d‟ambient i/o de la resistència al foc
necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o
amb addicions, i per a un control d‟execució estadístic.
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Classe d‟exposició: II a
- sabates i jàssenes de fonaments:
sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 30mm
cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80mm
Caracterització dels materials
- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus
d‟exposició a l‟ambient de l‟estructura i amb el càlcul estructural, serà:
HA-25/B/30/IIa
nivell de control: estadístic
- L‟acer d‟armar serà:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims
Situació de projecte

Formigó γc

Acer d’armar γs

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

(*)

(*)

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l‟acer corresponen a les desviacions
geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l‟acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de
formigó de l‟Annex 11 de l‟EHE-08

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i
l‟acer tenen el valor igual a la unitat.
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Annex 07: Estudi Luminotècnic
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Cuadro SOLVER FT35A con tomas de control
Caja FET 645x330x150 mm
Entrada MAG-50A 4P 1-40/2/30mA + MAG-16A
+ 3 Tomas Shuko 2P + T 16A dos tomas controladas por CT
+ reloj 1-40/4/30mA + MAG-16A
1 CETAC 3P + T 16A
1-MAG-16A SALIDA DIRECTA

Ajuntament del Masnou

Àrea de Territori

QUADRE ESQUEMA UNIFILAR
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Annex 08:Fitxes Mobiliari Urbà
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Annex 09:Fitxes Paviments
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Annex 10:Fitxes Nou Arbrat
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01 PROPOSTA ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ / Plàtan d’ombra “VallisClausa” Platanor®
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02 PROPOSTA ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ / Om “Sapporo AutumnGold”Resista®
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Annex 11: Proposta Nova Guingueta
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PROPOSTA DE NOVA GUINGUETA (modular i desmuntable)
Per a la substitució de l‟actual guingueta en estat precari, es recomana un nou model
prefabricat, modular, ampliable i desmuntable: el model conegut com HABANA de la
empresa Microarquitectura Doncs, una vegada estudiada la seva implantació en
altres espais públics com per exemple els jardins de la Vil·la Amèlia a Sarrià
(Barcelona) o el parc de Can Rigalt a L‟Hospitalet de Llobregat, i descartades, per
comparació, altres alternatives existents en el mercat,i tenint en comptela seva
durabilitat en quant a materials i manteniment, es considera una opció viable i adient,
per a les característiques de l‟espai dels jardins Lluís Companys, així com un punt
d‟atracció per als mateixos.
Composta per:
un mòdul de Quiosc de 3 portons amb barra-bar, cuina i magatzem model HABANA
de 7,50m x 2,54m
+
un mòdul WC independent adaptat homes/dones de 2,54m x 2,54m
+
una pèrgola de 6 mòduls model HABANA de 15,00m x 5,00m.
El cost dels elements de la Guingueta i la seva instal·lació, hauria de recaure sobre
el futur concessionari d‟aquest servei (segons els terminis de durada contractual que
s'estableixin com a compensació), alliberant així el pressupost municipal. En aquest
sentit no s‟ha previst cap partida pressupostariaper al desmuntatge de l‟actual, ni cap
altra a excepció de les despeses relacionades amb l‟adequació de l‟espai per a la
seva futura ubicació (plataforma base i connexions a les xarxes de subministraments
i clavegueram).
PRESSUPOST GUINGUETA HABANA
Preu:
1 Quiosc de 3 mòduls: 49.500 eur
(és podria reduir a 2 mòduls enlloc de 3, però no és aconsellable per les necessitats
d‟emmagatzematge i funcionament segons es pot veure actualment) .
1 WC adaptat: 28.250 eur
1 Pèrgola de 6 mòduls: 21.400 eur
(Preus sense IVA, segons tarifa desembre 2017)
Fabricat per: Microarquitectura
Carrer d’Entença 218, local E-5.08029 Barcelona
tel (+34) 93 411 11 91. fax (+34) 93 491 20 97. info@microarquitectura.com
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01 PROPOSTA QUIOSC model Habana / Vista i perspectives
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02 PROPOSTA QUIOSC model Habana /Planta, alçats i seccions
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03 PROPOSTA MÒDUL WC model Habana /Vistes
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04 PROPOSTA MÒDUL WC model Habana /Planta, alçats i seccions
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05 PROPOSTA PÈRGOLA MODULAR model Habana / Planta, alçat,secció,perspectiva i vista
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06 PROPOSTA ACABATS conjunt guingueta model Habana
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07 PROPOSTA PLANTA GENERAL conjunt guingueta model Habana
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Esquema unifilar distribució

Característiques tècniques:
Quadre elèctric: CMP, caixa de comandament i protecció, empotrada.
Mecanisme de protecció general: IGA, sobretensió o diferencials.
Mecanismes de protecció individual: Magnetotèrmic per a cada línia
individual.
Mecanismes elèctrics: Endolls i interruptors empotrats (excepte zona sota
mostrador amb canaleta practicable) muntants amb mecanisme doble
tipus “NIESSEN Zenit”, cablejat tipus afumex i enfundat.
Il·luminació: lluminàries tipus downlights LED 18W 4000 K, empotrats en el
fals sostre.
08 PROPOSTA ESQUEMA ELÈCTRIC quiosc-bar model Habana
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Quadre elèctric
A1- ·Endolls 1
A2- Endolls 2
A3- Endolls 3
B1- Enllumenat
B2- Persianes

08 bis PROPOSTA ESQUEMA ELÈCTRIC quiosc-bar model Habana

124

Àrea de Territori
Ajuntament del Masnou

Característiques tècniques:
Quadre elèctric: CMP, caixa
de comandament i protecció,
empotrada.
Mecanisme de protecció
general: IGA, sobretensió o
diferencials.
Mecanismes de protecció
individual: Magnetotèrmic per
a cada línia individual.
Mecanismes elèctrics: Endolls
i interruptors empotrats,
muntants amb mecanisme
doble tipus “NIESSEN Zenit”,
cablejat tipus afumex i
enfundat.
Il·luminació: lluminàries tipus
downlights LED 18W 4000 K,
empotrats en el fals sostre.

Esquema unifilar distribució

Quadre elèctric

09 PROPOSTA ESQUEMA ELÈCTRIC mòdul wc model Habana
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Annex 12: Proposta de Jocs
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Consideracions prèvies
En primer lloc, comentar que en la definició dels nous usos lúdics que un
espai d’aquestes característiques ha de contenir, s’han tingut en compte
les necessitats funcionals del veïnat. Avaluant en concret els usos actuals
en relació amb els d’altres espais públics propers per evitar possibles
duplicitats a l’hora de decidir el seu manteniment o substitució per altres
de nous. En aquest sentit cal fer referència als espais destinats a un ús
esportiu com per exemple una pista de bàsquet, petanca, etc. donada la
proximitat d’altres instal·lacions de l’entorn en millors condicions en
quant a equipament i nombre de pistes per aquestes activitats. En aquest
anàlisi (el resultat del qual en depèn la incorporació de nous usos segons
franges d’edat) s’ha tingut en consideració l’ocupació funcional dels
Jardins del Bergadà pel costat oest, de la zona pública esportiva
desenvolupada al llarg del passeig de Pau Claris a la banda est i pel sudest, encara que més allunyada, la zona esportiva del Parc dels Pinetons.
Per això, la proposta de nous usos i activitats a desenvolupar en el futur,
s’ha centrat en cercar nous elements diferenciadors respecte als espais
públics de l’entorn dels jardins i que al mateix temps contribueixin a crear
nous focus d’atracció, no només per a la gent que viu al barri sinó també
per a la resta de ciutadans del Masnou.
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Els Jardins del President Lluís Companys: un espai per a tothom
Introducció
L‟espai públic, entès com a infraestructura al servei dels ciutadans,és l‟equipament
municipal primer i imprescindible per al desenvolupament de la vida de les persones.
No tant sols per ser l‟únic que és utilitzat per tothom, sinó perquè és també el que
utilitzem més hores i el que permet fer arribar els recursos públics a la ciutadania de
forma més directa i democràtica.
Malgrat que l‟espai públic és un element necessari i essencial, no cal conformar-se
en incorporar-hi les funcions més òbvies, sinó que cada vegada l‟espai públic agafa
més protagonisme a través de la millora de la seva qualitat ambiental i paisatgística i
sobretot amb la incorporació de nous elements que afegeixen noves funcionalitats i
possibilitats de gaudi.
Dins d‟aquests elements de fort valor afegit, els jocs infantils, sempre han estat un
dels elements singulars, punts de significació dels espais públics on s‟han implantat.
Fites esculturals, punts de referència per a l‟activitat i l‟esbarjo tant d‟infants i joves,
com dels seus pares, avis, cangurs, etc..
El mercat dels jocs infantils, fruit d‟una reflexió al voltant de les necessitats de la
població, està explorant darrerament nous elements per donar resposta a les
necessitats d‟un ventall més ampli d‟usuaris de l‟espai públic.
Tanmateix la gent gran és un dels col·lectius que més ocupen i gaudeixen dels
nostres parcs i places. A més a més de disposar de més temps, poden utilitzar
l‟espai públic en una franja horària que es complementa molt bé amb la de la resta
d‟usuaris.
Per altra banda, amb els anys, aquest col·lectiu té tendència a fer menys exercici.
Això provoca una acceleració en la pèrdua d‟agilitat, de coordinació, de mobilitat i
d‟equilibri i per això les activitats a l‟aire lliure han de possibilitar cobrir aquesta
necessitat d‟exercitar les seves capacitats físiques i sensorials.
Afavorir l‟exercici de la gent gran trenca aquest cercle de pèrdua de facultats per
generar-ne un de positiu en que la millora del nivell físic genera confiança i seguretat
en les pròpies capacitats i això provoca un augment de l‟activitat que redunda en una
millora de l‟estat físic.
Malgrat aquest fet, fins al moment, l‟espai públic no disposa d‟elements específics
per cobrir les seves necessitats de lleure, més enllà dels habituals camps de
petanca. D‟aquesta manera, la presència de la gent gran a l‟espai públic va més
lligada a una activitat sedentària.
Una altra de les activitats que els adults i joves desenvolupen sovint a l‟espai públic
és la defer exercici físic ja sigui corrent o bé caminant (com també algun esport de
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pilota si l‟espai públic disposa de la pista corresponent). Aquesta activitat es pot
complementar amb elements que formin un circuit d‟activitat en que en cada estació
proposa un exercici que s‟afegeix als beneficis intrínsecs de la cursa. Aquests
elements, no gaire estesos, ja fa temps que els podem trobar en alguns parcs
públics o zones de forta afluència de corredors.
També cal tendir a instal·lar jocs que afavoreixin el joc col·lectiu en front de
l‟individual i el cooperatiu en front del competitiu, com a elements afavoridors de la
interrelació personal, la integració i la sociabilització dels infants.
En aquest sentit es proposen diverses alternatives de jocs que alhora també poden
ser complementàries:
A. Jocs de salut
B. Jocs esportius
C. Jocs infantils / Juvenils

A. Jocs de salut. Espai lúdic per a la gent gran
L‟espai lúdic per a la gent gran, està constituït per diferents mòduls d‟activitatque
formen un circuit establert que permet treballar diferents aspectes de lesfacultats
físiques i sensorials de la gent gran, com ara l‟elasticitat i la flexibilitat,l‟equilibri, la
propiocepció, l‟amplitud dels moviments, la mobilitzaciód‟extremitats, evitar rigideses,
reforçar la musculatura i millorar la força, lacoordinació, la posició de l‟esquena, les
articulacions, la seguretat en la marxa, lacirculació sanguínia, el treball
cardiorespiratori, etc.
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Aquest circuit de salut és també apte per a ser utilitzat per a persones de totes les
edats, i és especialment atractiu per al joc dels infants. Els elements que incorpora
són al mateix temps compatibles per a l‟ús de persones amb discapacitats.
D‟aquesta manera, el circuit té una polivalència, una intensitat d‟ús i una rendibilitat
social més elevada. Tant el pares amb els fills, com els avis amb els nets, en poden
gaudir junts.
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B1. Jocs esportius. Les bitlles catalanes
Les bitlles, com qualsevol altra manifestació de cultura popular, s‟han integrat en la
vida social de molts pobles i de diverses cultures. Aquest joc s‟ha acomodat, de
sempre, en el lleure de la gent, hi ha reflectit les seves particularitats i ha esdevingut
un mirall de les seves formes de ser i d‟entendre la vida. Si bé les bitlles són
universals, han assumit les particularitats de cada cultura i s‟han convertit així en
patrimoni de cada poble. Aquest aspecte s‟ha fet present al nostre país ja que el joc
de bitlles ha recollit moltes de les peculiaritats de la nostra gent.
Per poder jugar a bitlles catalanes necessitem sis bitlles, tres bitllots i una esplanada
de terra o sorra compactada. També s‟hi pot jugar en altres superfícies com l‟herba,
la moqueta o la gespa artificial.
La jugada més important en el joc de les bitlles catalanes des que se‟n té memòria
és la de “fer bitlla”, és a dir, tombar-ne cinc i deixar-ne una de dreta.
Antigament, i avui dia encara es fa en alguns pobles, la distància entre el tirador i les
bitlles plantades es mesurava per passes, entre deu i dotze, segons s‟acordava
entre els jugadors. La resta de gent es col·locava als costats de la pista de joc per
seguir-lo com a aficionats o bé per realitzar les apostes entre ells o entre el jugador i
ells.
Generalment es jugava a bitlles en un espai on s‟hi acostumava a reunir la gent: la
plaça del poble, un carrer –aleshores de terra– davant d‟una taverna o a la plaça de
l‟església. Sempre en llocs que facilitessin la presència de molta gent. Recordem
que fins l‟any 1939 la juguesca era el motiu principal del joc de bitlles. La prohibició
dels jocs d‟apostes provocà que a partir d‟aquest any les bitlles perdessin l‟interès
dels jugadors i de mica en mica va esdevenir una activitat oblidada. (Tot i això en
alguns pobles com Siurana –Priorat– mai no s‟hi ha deixat de jugar).
Les sis bitlles es col·loquen en dos rengles de tres, l‟un darrere l‟altre. La separació
entre bitlles és de 7,5 centímetres i els jugadors acostumen a posar una plantilla
homologada per tal que les bitlles sempre quedin ben plantades.
La distància de llançament varia segons l‟edat dels jugadors: des de 6,5 metres per
als benjamins fins a 11,5 metres per als jugadors sèniors. En categoria femenina
aquesta última distància es redueix a 9,5 metres. L‟amplada d‟una pista pot tenir
d‟1,75 a 2 metres.
En una partida de bitlles cada jugador té l‟oportunitat de fer nou tirades, repartides
en tres rondes de tres, entenent-se per tirada la possibilitat de llançar d‟un a tres
bitllots per tal de tombar cinc de les sis bitlles. Cada tirada es puntua segons el
nombre de bitlles tombades, es concedeix un punt per a cada bitlla tombada excepte
quan se‟n tomben cinc que puntua el doble (10 punts). Guanyarà la partida el
jugador que sumi més punts en el conjunt de les nou tirades. En cas d‟empat el
vencedor serà aquell jugador que hagi fet més bitlles. Si l‟empat persisteix s‟haurà
de jugar entre els jugadors empatats una nova ronda de tres tirades.
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MESURES DE LA PISTA DE JOC DE BITLLES
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B2. Jocs esportius. El Korfbal
El Korfbal és un esport innovador que va ser ideat per a promoure els principis de la
cooperació i la coeducació, que el fan especialment apte per a l'entorn escolar,
essent a hores d'ara l'únic esport d'equip mixt que es practica en tot el món. És un
dels exemples més clars de les possibilitats d'evitar la segregació per sexes a
l'esport.
És un esport jugat entre dos equips que
cerquen introduir una pilota dins d'una cistella.
Els equips són mixts, formats per quatre homes
i quatre dones, i l'àrea de joc es divideix entre
les zones d'atac i defensa. El Korfbal, tot i que
pot mantenir certes similituds amb el bàsquet,
de fet es considera una evolució del ringboll
suec (ringball en anglès) amb influències
d'aquest. És molt popular a Holanda, que de fet
és on va nàixer. El terme korfbal és holandès, i
significa korf (cistella) i bal (pilota). La seva
traducció és equivalent a“bàsquet”, però la
paraula holandesa ha romàs per a evitar
confusió amb el basketball. En català també es
anomenat “Corfbol” i en anglès “Korfball”.
L‟holandès Nico Broekhuysen (1876 - 1958), un mestre d'Amsterdam, és considerat
el fundador d'aquest esport després d'un viatge a Suècia a l'estiu per dur a terme un
seminari sobre educació física. Allà va conèixer un esport anomenat Ringbollen el
que homes i dones jugaven junts. L'objectiu d'aquest esport era el d'aconseguir un
punt llençant una pilota per una anella fixada a un pal de 3 metres d'alçada. En
tornar a als Països Baixos, va canviar algunes normes i va establir el primer
reglament d′aquest esport l'any 1902.
Els països on tradicionalment s'ha practicat més són Bèlgica i els Països Baixos,
països que copen les dues primeres posicions de tots els campionats del món
absoluts que s'han disputat fins a la data. És un esport reconegut pel Comitè Olímpic
Internacional (COI) tot i que no forma part del programa olímpic. Va ser esport de
demostració durant els Jocs Olímpics de 1920 i 1928, celebrats a Anvers i
Amsterdam respectivament.
Cap els 70 s'introduí la seva pràctica a Portugal i alhora a Espanya on s‟inicià a
Marbella (Màlaga) amb un considerable número de practicants. Posteriorment es va
estendre cap a altres zones i amb el transcurs del temps va decaure la pràctica.
Catalunya va ser on va arrelar i és on en l'actualitat s‟hi troben la majoria de clubs i
entitatsTerrassa va ser la ciutat pionera en la seva pràctica a començaments dels
80. El 1982 es va fundar l'Associació Catalana per a la Promoció i Pràctica del
Korfbal (ACPPK). El korfbal va ser reconegut el 1990 per la Secretària General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
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El 1999 es creà la UCK (Unió Catalana de Korfbal), que te el reconeixement de preFederació Esportiva Catalana i actualment és la que manté les relacions amb la IKF
(la federació internacional) i confecciona les seleccions catalanes en diferents
categories per a participar als campionats internacionals de seleccions nacionals.
Però és justament a l‟any 2004 quan la UCK passa a ser Federació Catalana de
Korfbal, reconeguda internacionalment. És un moment trepidant per al korfbal català,
ja que es veuen compensats tots els esforços tant a casa com a l‟estranger per part
de l‟entitat catalana.

La selecció catalana de korfbal es va proclamar també el 5è millor equip de korfbal
del món en el 10è CampionatMundial, celebrat a la localitat belga d‟Amberes l‟any
2015. Els catalans i catalanes varen guanyar la selecció alemanya per 16-15 en un
emocionant partit que es va decidir als últims minuts. Aquesta preuada 5a posició
consolida Catalunya entre les millors potències mundials del moment, després que el
2011 ja aconseguís quedar 4rta en el Mundial de la Xina.
Catalunya participa internacionalment en 5 categories de seleccions: Absoluta, Sub23, Sub-19, Sub-17 i Sub-15.
La selecció catalana de korfbal ha estat la primera selecció catalana reconeguda pel
Comitè Olímpic Internacional (COI). Actualment és la sisena millor selecciódel
món segons el rànquing IKF que periòdicament publica la Federació Internacional
de Korfbal, el màxim òrgan mundial.
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Principis del korfbal
COOPERACIÓ:
Un jugador amb la pilota a les mans sols té la mobilitat que li permet una passa o el
"pivot" de la mateixa sobre un peu. És prohibit desplaçar-se amb la pilota i jugar
individualment. Això obliga a jugar amb la resta dels companys i evita el joc
individual d'un sol jugador.
NO VIOLÈNCIA:
La tècnica i l'agilitat són per sobre la força física i el joc brut. Impedir el moviment
lliure del contrari és prohibit, tant si es fa amb intenció o sense. Així com treure la
pilota de les mans a un altre jugador.
JOC MIXT:
Per a fer que tothom tingui les mateixes oportunitats, és prohibit defensar a un
jugador del sexe contrari, ja sigui per impedir un llançament a cistella o una passada.
NO ESPECIALITZACIÓ:
Cada dues cistelles es canvia de funció i de zona. Els atacants es converteixen en
defensors i els defensors en atacants.
HABILITAT:
Per llançar a cistella cal estar desmarcat. El defensor intentarà mantenir al seu
atacant en posició de "defensat". És "defensat" quan un jugador defensa al seu
atacant estant més a prop del korf o cistella, a menys d'un braç de distància i amb la
mà intentant tapar la pilota en posició de llançament.
COEDUCACIÓ:
Possibilitat als centres d'ensenyament de practicar un esport mixt originari.
Implantació d'igualtat de funcions al terreny de joc, ja que en un mateix cohabiten,
juguen, comparteixen, cooperen més, es relacionen i competeixen nois i noies.
En resum, en l‟àmbit educatiu el Korfbal és un joc que permet des de l'edat escolar,
accedir i participar en l'esport d'una forma igualitària,sensediferenciació de sexes.La
coeducació, la igualtat d'oportunitats, la interacció entre iguals, el treball en equip,
l'intercanvi de rols, l'èxit per a cada alumne i alumna... hi és present. les seves
regleshan estat dissenyades (amb unes intencions ben clares pel seu creador)
perquè la cooperació entre els jugadors/res sigui necessària i per permetre a
ambdós sexes tenir una influencia igual en el joc. És en aquests aspectes on aquest
esport te una especial importància al aplicar-lo a l'àmbit escolar.
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Instal·lació i material
El Korfbal es pot jugar a l'interior o exterior en una superfície de 40 x 20 metres (a
l‟exterior també de 60 x 30 metres) dividitper la línia de mig camp en dues zones
iguals. Els korfs (o cistelles) es col·loquen un a cada zona en l'eix longitudinal del
terreny, a 6'6 m. de la línia de fons. Tenen es una alçada de 3'5 m. i al final de cada
pal s‟ajusta un cilindre sense fons. Les cistelles tenen 25 cm. d'alçada i 29-41 cm. de
diàmetre. La pilota és la mateixa que la de futbol, del núm. 5 i amb un pes entre 425
gr. i 475 gr. El material i les instal·lacions no requereixen un cost elevat. El terreny
de joc pot ser un camp d‟handbol o similar i pot jugar-se en herba, ciment, parquet o
terra i per suposat en interiors o exteriors. Les cistelles són graduables per adaptarles a diferents edats.
Jugadors:
Cada equip té vuit jugadors (quatre dones i quatre homes). Dues dones i dos homes
ataquen i dos homes i dues dones defensen.
Temps:
El partit es divideix en dues parts de 30 minuts, amb un descans de 15 minuts.
Joc:
Els quatre jugadors que ataquen només poden jugar a la meitat del camp on hi ha la
cistella de l'equip contrari (quadre d’atac) i han d'intentar encistellar-hi. Els quatre
jugadors que defensen només poden moure's dintre de la meitat del camp on hi ha la
seva cistella (per a ells és el quadrede defensa) i evitar que l'equip contrari marqui
punts. Aquesta situació es manté fins que es marquin dos punts, que serà quan
atacants i defensors canvien de rol i, per tant, de situació en el camp. Cada jugador
ha de marcar a un contrari del seu mateix sexe (l'home i la dona juguen junts però
sense desigualtats implícites en les diferències físiques entre ambdós).
Puntuació:
Totes les cistelles tenen el mateix valor: un punt o gol.
Objectiu del joc:
Marcar el màxim de punts possibles al korf de l'equip contrari i evitar les cistelles
sobre el korf que es defensa. No existeix l'especialització en el joc. Es canvia de
zona o quadre i de rol (atac o defensa) cada cop que es realitzen duescistelles. Els
jugadors que ataquen passen a defendre i els que defenen passen a atacar. Així tots
els components de l'equip tenen l'oportunitat de marcar punts i jugar en totes les
posicions.
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Un esport per a interior, exterior i platja

INDOOR KORFBAL (Camp 40 x 20 metres)
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OUTDOOR KORFBAL (Camp 60 x 30 metres)
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BEACH KORFBAL (Camp 16 x 8 metres)
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Korfbal platja, una variant reduïda
El Korfbal platja és una variant del Korfbal jugada a la sorra de la platja. Aquest
tipus de competicions es disputen seguint el reglament oficial establert per la
Federació Internacional de Korfbal:
• El Korfbal platja es juga en un camp de mida 16 X 8 metres (màxim 20 x 10
metres), amb dues cistelles, cada una a 3 metres de la línia de fons (a 4 metres si el
terreny de joc és de 20 x10).
• Cada equip consta de 6 jugadors, 3 homes i 3 dones. No obstant això, només tres
membres de l'equip estaran presents al camp.
• Un partit consta de quatre quarts, sense possibilitats de fer canvis. L'estructura dels
equips a cada quart és:





1r quart: dues dones i un home
2n quart: una dona i dos homes
3r quart: dues dones i un home
4t quart: una dona i dos homes

La durada de cada quart és de 20 1/2 minuts.

A Catalunya s'han organitzat tradicionalment durant l'estiu diferents competicions de
korfbal platja, destacant les de Vilanova i la Geltrú i Platja d'Aro. Des de l'estiu del
2013, la Federació Catalana de Korfbal unifica els diferents tornejos a la sorra que
es realitzen al territori català en l'anomenat Circuit Català de Korfbal Platja.
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C. Jocs infantils / Juvenils. Els jocs de troncs
L’escalada com a exercici
L‟escalada es defineix com la manera de moure‟s per una superfície inclinada...
Els nens, i el que destaca molt sovint, més en lesnoies, és que tenen l'interès natural
de pujar als llocs o pujar-hi coses amunt. Per aquesta raó més que amb qualsevol
altre tipus d'exercici, l'escalada estimula la percepció pròpia, promou la capacitat de
prendre decisions, l‟entrenament i la percepció espacial millorant la concentració i la
confiança en un mateix. En particular, quan els nens i els joves trepitgen l‟escenari
de joc juntament amb altres, sorgeixen situacions on mesuren i comparen les seves
habilitats. Aquest procés contribueix, entre altres coses, a l'auto-valor i
l‟autoidentitat.
El valor del joc
Les Estructures d'escalada per a trepar estan fabricades a mà amb troncs rodons
irregulars, que poden integrar-se d'una manera molt natural al medi ambient a causa
de la seva forma i caràcter expressiu. Molts nens no poden jugar tots a l‟hora dins
d'un espai reduït; en canvi les estructures d‟escalada fins i tot poden absorbir
l'arribada de una gran quantitat de nens que desitgen jugar-hi i incorporar-los tots
dins d'un ritme de joc fluid. Les estructures d‟escalada no només permeten escalar,
experimentant l'alçada i tenir un experiència sensitiva amb mans i peus, sinó que
també es poden utilitzar com a seient per relaxar-se i observar des de els diferents
nivells o altures.
Característiques fonamentals
- elements naturals i resistents
- sense procediments de joc predeterminats,també es pot utilitzar en
etapes,segons domini d‟habilitats individual
- incentiu per jugar: un gran envit, davant una construcció desafiant
- moviment: escalada, equilibri, fentexercici, lliscament
Adequat
- per a nens de 6 anys i gent jove
- per a escoles, centres juvenils, terrenys esportius, zones d'oci i parcs

Les estructures de joc amb troncs de l‟empresa alemanya RICHTER (distribuïdes a
Catalunya per BDU) segueixen aquests conceptes, aplicant-los a una gran diversitat
d‟elements lúdics per a infants, joves i gent gran. A continuació s‟esmenten alguns
dels quals que poden ser més adients, en quant a estètica, volum i cost, per a
incorporar a les zones de joc dels Jardins Lluís Companys:
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01 A. JOC DE TRONCS MIKADO. Característiques generals
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01 B. JOC DE TRONCS MIKADO. Mesures
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02 A. JOC DE TRONCS PÈNDUL. Característiques generals
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02 B. JOC DE TRONCS PÈNDUL. Mesures
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03 A. JOC DE TRONCS HAMACA. Característiques generals
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03 B. JOC DE TRONCS HAMACA. Mesures
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04 A. JOC DE TRONCS COLUMPIBALANCÍ. Característiques generals
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04 B. JOC DE TRONCS COLUMPIBALANCÍ. Mesures
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05 A. JOC DE TRONCS BALANCÍ. Característiques generals
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05 B. JOC DE TRONCS BALANCÍ. Mesures
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06 A. JOC DE TRONCS COLUMPI. Característiques generals
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06 B. JOC DE TRONCS COLUMPI. Mesures
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07 A. JOC DE TRONCS BARRES. Característiques generals
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07 B. JOC DE TRONCS BARRES. Mesures
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08 A. JOC DE TRONCS JUNGLA. Característiques generals
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08 B. JOC DE TRONCS JUNGLA. Mesures
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09 A. JOC DE TRONCS ESTRUCTURA TREPAR. Característiques generals
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09 B. JOC DE TRONCS ESTRUCTURA TREPAR. Característiques generals (continuació)
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09 C. JOC DE TRONCS ESTRUCTURA TREPAR. Mesures
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09 D. JOC DE TRONCS ESTRUCTURA TREPAR. Mesures (continuació)
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Annex 13: Justificació de Preus
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Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/03/18

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

24,38 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,45 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

25,45 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

24,38 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,77 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

25,20 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

25,20 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,20 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

24,38 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

29,20 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

27,36 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

22,60 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,64 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,73 €

A013H000

h

Ajudant electricista

22,54 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,64 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

25,92 €

A0140000

h

Manobre

20,35 €

A0150000

h

Manobre especialista

21,99 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

24,38 €

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,64 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,35 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/03/18

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

15,50 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,04 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

67,24 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

79,50 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

92,40 €

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

88,36 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

55,40 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

63,74 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

73,34 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

8,38 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

6,17 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

33,58 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

41,78 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

46,26 €

C1503000

h

Camió grua

47,36 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

44,87 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

52,03 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

42,30 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,78 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,02 €

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,15 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,62 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,99 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,60 €

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CRE23000

h

Motoserra

CRH13030

h

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

81,37 €

48,39 €
3,27 €
22,72 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/03/18

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

18,11 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

18,49 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

17,60 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

19,37 €

B031R400

t

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm

10,05 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,08 €

B0331800

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm

18,11 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

17,59 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

20,55 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

17,36 €

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

111,18 €

B0512401

t

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

112,42 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,23 €

B0552300

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

0,25 €

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,15 €

B064300B

m3

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

64,82 €

B064300C

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

62,09 €

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,16 €

B064C26B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,17 €

B064C26C

m3

Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,17 €

B064C35B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

78,54 €

1,74 €
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B064E21C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

78,47 €

B064E32C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

80,98 €

B065L93B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

93,25 €

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

63,13 €

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

62,75 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

62,18 €

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

35,44 €

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

32,95 €

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

1,48 €

B090V010

kg

Resina per a fixar captallums al paviment

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,48 €

B0B2A000

kg

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

0,62 €

B0B341B1

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,77 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,41 €

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D81550

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos

3,36 €

B0DZA000

l

Desencofrant

3,00 €

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

0,56 €

B0E244L1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,04 €

11,52 €

10,20 €
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B0EBP2F0

u

Bloc foradat sílico-calcari de 200x200x150 mm

0,58 €

B0F16251

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,31 €

B1Z0A010

kg

Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

2,12 €

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

B1Z73100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

1,11 €

B2RA7580

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

81,61 €

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

3,42 €

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

46,92 €

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

78,21 €

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

5,11 €

B96511D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

5,41 €

B9671E50

m

Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

7,86 €

B9671E60

m

Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x24 cm

8,33 €

B96AUG10

m

Vorada de xapa galvanitzada de 6 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

14,56 €

236,83 €

Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/03/18

Pàg.:

7

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B99ZZ080

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

115,91 €

B99ZZ085

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

126,61 €

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,96 €

B9E11100

m2

Panot similar a l'existent, classe 1a, preu superior

6,78 €

B9E13200

m2

Panot similar a l'existent

6,87 €

B9F2J100

m2

Llambordí de formigó tipus Breinco Terana Art de
24x16x7 cm

16,33 €

B9H11331

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

52,29 €

B9H113P1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

60,12 €

B9V12300

m

Esglaó de SUPERSTEP Breinco ceniza 120x40x15

20,43 €

B9V4965A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris

14,64 €

B9VV1702

m

Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional
d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

7,43 €

BB122AA0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

122,07 €

BB14C320

m

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m

9,69 €

BB32U010

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm
de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

79,13 €

BBC4VE11

u

Captallums retrorreflectant per a senyalització vial
horitzontal, amb retrorreflector de plàstic i superfície
resistent a la abrasió tipus P3A, retrorreflexió classe
PRP 1 a una cara

4,22 €

BBC6VC12

u

Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

46,76 €

BD351630

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

94,66 €
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BD5H8H99

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

100,81 €

BD5P8DAG

u

Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, per acoblar
a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, abatible

91,17 €

BD755000

m

Tub de formigó de diàmetre 20 cm

5,58 €

BD757000

m

Tub de formigó de diàmetre 30 cm

7,89 €

BD7JE300

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

10,55 €

BD7JJ100

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 33, segons la norma UNE-EN
13244-2

3,44 €

BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

67,38 €

BDDZ51B0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,79 €

BDDZ7DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

94,61 €

BFWB1L32

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

158,31 €

BFWB1R22

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

330,91 €

BG22TD10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,15 €

BG317340

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,51 €

BG3F5910

m

Canalització conductora de coure de 100 A, tripolar
més terra, per a transport tancat

39,07 €

BHM1U001

u

Columna Troncoconica Mixta amb carteles de 5 metres
D60 Galvanitzada amb els perns d'ancoratge i
acopalment a llumenera ATP

245,84 €
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BHN63AC4

u

Luminaria Terra (LT) Simes ZIP TONDA alumini
S7863W o similar. 1 COB LED Blanc 3000K CRI90.
Fluxe lluminos: 748lm. Inclinació de 33°

352,53 €

BHNB8GF0

u

Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
troncopiramidal

99,30 €

BHNB8GN0

u

Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu
econòmic, troncopiramidal

86,68 €

BHNBB7V0

u

Luminària Superficie (LS) Secom TRIDO VERTICAL
LED 4,8 W. Driver 350 mA. Tº 5700 K. Fluxe lluminos:
420 lm

134,52 €

BHNBB7W0

u

Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W, de preu
mitjà, llum cilíndrica amb cos de PVC, amb allotjament
per a equip

120,05 €

BHNBB7X0

u

Lluminària Empotrable (LE) Simes S.p.A. Eulumdat
S6280W.14B Skill Round. LED Seoul STW9Q14C
400mA Warm White. N° d'article: S6280W.14B. Fluxe
lluminos: 329 lm. Potència de les lluminàries: 9.7 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 98 o similar.

133,59 €

BHNBB7Y0

u

Balisa (B) Simes IKONIC H 41cm o similar. 1 LED
COB 3000K 230V 3350lm CRI 90. Fluxe lluminos:
1111 lm. Potència de les lluminàries: 38 W.

496,32 €

BHR116P2

u

Luminària (L) ATP Cònica de 5 metres TLAC LED55
S2 3000K o similar. Fluxe lluminos: 5191 lm. Potencia
de les luminàries: 52.0 W. Classififcació segons CIE:
97

506,53 €

BHU22181

u

Làmpada de vapor de mercuri de forma elipsoidal,
amb casquet E27, de potència 80 W

6,97 €

BHU222P1

u

Làmpada de vapor de mercuri de forma elipsoidal,
amb casquet E40, de potència 250 W

15,47 €

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

43,59 €

BHWNB000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb
làmpada de vapor de mercuri

23,01 €

BJS22250

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable

14,91 €

BJSW1220

u

Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´

0,39 €

BQ113251

u

Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

945,75 €
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BQ115F55

u

Banc ECOSENS - UM362KD-C (BENITO). Peus
d'acer de 50x8 mm amb tractament Ferrus. Perfils de
polímers reciclats de secció 110x40x1800mm.
Ecològic, prové de productes reciclats i a la vegada és
reciclable. No requereix manteniment. No pateix
degradació. Resistent a la humitat. Resistent i durader.

250,48 €

BQ115FQ1

u

Taula pícnic de fusta tractada de vuit places.
Dimensions de 200cm de llarg, 170cm d'ample i 77cm
d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de
4.5cm de gruix tractats per a classe d'ús IV, ancorat
amb daus de formigó

267,40 €

BQ115TN1

u

Banc TAO d'Escofet o similar de fusta tropical pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó

279,17 €

BQ211110

u

Paperera ELIPSIS 50L (ONADIS) es compon de dos
mòduls de forma cilíndrica units a dos perfils verticals
de secció rectangular que actuen com a base de
suport. Es fabrica en Syntrewood®, plàstic reciclat
obtingut de la recollida selectiva de deixalles urbanes,
100% reciclat i reciclable. És un material durable,
inalterable a la intempèrie, resistent a l'aigua i que NO
requereix de manteniment.

92,77 €

BQ213110

u

Paperera tipus Salou Model C-21S-PINO grup
FABREGUES o similar d'estructura metàl·lica i llistons
de fusta de guinea de capacitat de 60L sense cubeta i
mesures 752 mm x ø449 mm.

166,99 €

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

37,94 €

BR3P2150

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

50,53 €

BR44DH2D

u

Platanus x acerifolia de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

155,12 €

BR45DB2C

u

Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

251,38 €

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

5,07 €

BRZ81A10

u

Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de
gruix, per a protecció de la base de plantació

1,92 €

BRZ8G000

u

Ganxo metàl·lic en forma d'U, per a subjecció del
protector de base de plantació

0,23 €
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D060M0B2

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

82,97 €

Preu €

0,900 /R x

Parcial

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

19,79100
19,79100

3,02000 =
Subtotal...

1,35900

m3

Aigua

0,180

x

1,74000 =

0,31320

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

19,37000 =

12,59050

B0332Q10

t

1,550

x

20,55000 =

31,85250

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

112,42000 =

16,86300

DESPESES AUXILIARS

m3

D060P021

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

h

Manobre especialista

61,61920
1,00%

h

Formigonera de 165 l

61,61920
0,19791
82,96711

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,96711

Rend.: 1,000

87,00 €

Preu €

1,100 /R x

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

1,35900

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

19,79100

1,35900

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,600 /R x

1,78000 =
Subtotal...

Parcial
24,18900
24,18900

24,18900

1,06800
1,06800

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,74000 =

0,31320

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

17,60000 =

11,44000

B0331Q10

t

1,550

x

17,59000 =

27,26450

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

112,42000 =

22,48400

Subtotal...

Import

61,50170

1,06800

61,50170

Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 28/03/18

12

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

h

Manobre especialista

87,00059

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,00059

Rend.: 1,000

94,05 €

Preu €

1,000 /R x

Parcial

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,24189

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,00%

0,700 /R x

21,99000
21,99000

1,78000 =
Subtotal...

1,24600

m3

Aigua

0,200

x

1,74000 =

0,34800

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

18,11000 =

27,52720

B0512401

t

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

0,380

x

112,42000 =

42,71960

DESPESES AUXILIARS

m3

D070A4D1

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

h

Manobre especialista

70,59480
1,00%

h

Formigonera de 165 l

70,59480
0,21990
94,05070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,05070

Rend.: 1,000

167,15 €

Preu €

1,050 /R x

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

1,24600

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

21,99000

1,24600

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,725 /R x

1,78000 =
Subtotal...

Parcial
23,08950
23,08950

23,08950

1,29050
1,29050

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,74000 =

0,34800

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

18,11000 =

27,70830

B0512401

t

0,200

x

112,42000 =

22,48400

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

0,23000 =

92,00000

Subtotal...

Import

142,54030

1,29050

142,54030

Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 28/03/18

13

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

h

Manobre especialista

167,15119

COST EXECUCIÓ MATERIAL

167,15119

Rend.: 1,000

136,37 €

Preu €

1,050 /R x

Parcial

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,23090

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,00%

0,725 /R x

23,08950
23,08950

1,78000 =
Subtotal...

1,29050

m3

Aigua

0,200

x

1,74000 =

0,34800

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

18,11000 =

24,99180

B0512401

t

0,380

x

112,42000 =

42,71960

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

190,000

x

0,23000 =

43,70000

DESPESES AUXILIARS

m3

D0718731

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

h

Manobre especialista

111,75940
1,00%

h

Formigonera de 165 l

m3

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0511401

t

B081C010

kg

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

Aigua

0,23090

COST EXECUCIÓ MATERIAL

136,37030

Rend.: 1,000

86,66 €

Preu €

1,000 /R x

21,99000 =

0,700 /R x

1,78000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

111,75940

136,37030

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

1,29050

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

23,08950

1,29050

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

Parcial
21,99000
21,99000

21,99000

1,24600
1,24600

x

1,74000 =

0,34800

1,580

x

18,11000 =

28,61380

0,300

x

111,18000 =

33,35400

0,600

x

1,48000 =

0,88800

0,200

Import

1,24600

Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 28/03/18

14

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2A100

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

63,20380
1,00%

0,21990

COST DIRECTE

86,65970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,65970

Rend.: 1,000

0,90 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

24,38000 =

0,12190

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,64000 =

0,10820

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

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

63,20380

0,23010

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,62000 =

0,65100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,66344
1,00%

Import

0,23010

0,66344
0,00230

COST DIRECTE

0,89584

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,89584

Amidaments Jardins Lluis Companys

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

8,86 €

Preu €

0,160 /R x

Parcial

55,40000 =
Subtotal...

m

ED7J7E30

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

8,86400
8,86400

8,86400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,86400

Rend.: 1,000

Unitats

73,11 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,550 /R x

25,20000 =

13,86000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,550 /R x

21,64000 =

11,90200

Subtotal...
m

BFWB1L32

u

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

25,76200

1,000

x

10,55000 =

10,55000

0,230

x

158,31000 =

36,41130

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

ED7J7J10

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 100 de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 33
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

h

A013M000

h

25,76200

46,96130
0,38643

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

73,10973

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,10973

Rend.: 1,000

100,62 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a lampista

1,000 /R x

25,20000 =

25,20000

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,64000 =

21,64000

Subtotal...
Materials:

46,96130

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

8,86400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012J000

Materials:
BD7JE300

Import

46,84000

Import

46,84000

Amidaments Jardins Lluis Companys
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BD7JJ100

m

UA

BFWB1R22

u

DESCRIPCIÓ
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 33, segons la norma UNE-EN
13244-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
315 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

PREU
1,000

x

3,44000 =

3,44000

0,150

x

330,91000 =

49,63650

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EDB19620

Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix
i de planta 1x1 m

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,70260

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

100,61910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,61910

Rend.: 1,000

26,22 €

Preu €

Parcial

0,180 /R x

25,45000 =

4,58100

0,180 /R x

20,35000 =

3,66300

Subtotal...
Materials:
B064E32C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

0,2205

8,24400

80,98000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

EG3F5911

Canalització conductora de coure de 100 A, tripolar
més terra, per a transport tancat, de tipus constructiu I i
muntada superficialment

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

m

Canalització conductora de coure de 100 A, tripolar
més terra, per a transport tancat

8,24400

17,85609

17,85609

17,85609

1,50%

0,12366
26,22375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,22375

Rend.: 1,000

56,81 €

Preu €

Parcial

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

Subtotal...
Materials:
BG3F5910

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

53,07650

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

53,07650

1,020

x

16,70900

39,07000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

16,70900

39,85140
39,85140

39,85140

1,50%

0,25064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

56,81104
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

56,81104

Rend.: 1,000

Unitats

81,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

24,38000 =

3,65700

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,35000 =

9,15750

Subtotal...
Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

0,150 /R x

12,81450

4,60000 =
Subtotal...

Materials:
B064300B

m3

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

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

F991UA80

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

68,06100

0,19222

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

81,75772

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,75772

Rend.: 1,000

165,12 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,750 /R x

24,38000 =

18,28500

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

20,35000 =

15,26250

Subtotal...

B99ZZ080

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

68,06100

1,50%

Unitats

m3

0,69000

68,06100

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
B064500C

12,81450

0,69000
0,69000

64,82000 =

x

Import

33,54750

0,240

x

63,16000 =

15,15840

1,000

x

115,91000 =

115,91000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

131,06840

Import

33,54750

131,06840

1,50%

0,50321

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

165,11911

COST EXECUCIÓ MATERIAL

165,11911
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F9F2J121

m2

Paviment de llambordins de formigó tipus Breinco
Terana Art, de gruix 7 cm, preu superior, sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

A0150000

h

27,14 €

Preu €

Parcial

0,135 /R x

24,38000 =

3,29130

Manobre

0,250 /R x

20,35000 =

5,08750

Manobre especialista

0,020 /R x

21,99000 =

0,43980

Oficial 1a d'obra pública

Subtotal...
Maquinària:
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020 /R x

8,81860

6,17000 =
Subtotal...

0,12340

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,076

x

18,49000 =

1,40524

B9F2J100

m2

Llambordí de formigó tipus Breinco Terana Art de
24x16x7 cm

1,020

x

16,33000 =

16,65660

DESPESES AUXILIARS

m3

F9G12333

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual

18,06184

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

27,13612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,13612

Rend.: 1,000

98,87 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160 /R x

24,38000 =

3,90080

A0140000

h

Manobre

0,490 /R x

20,35000 =

9,97150

Subtotal...
Regle vibratori

0,133 /R x

13,87230

4,60000 =
Subtotal...

Materials:
B064C26B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

18,06184
0,13228

Unitats

h

0,12340

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C2005000

8,81860

0,12340

Materials:
B0310500

Subtotal...

Import

1,050

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,87230

0,61180
0,61180

80,17000 =

Import

0,61180

84,17850

84,17850

84,17850

1,50%

0,20808

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

98,87068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,87068
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F9G12343

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

93,73 €

Preu €

Parcial

0,077 /R x

24,38000 =

1,87726

0,240 /R x

20,35000 =

4,88400

Subtotal...
Maquinària:
C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

0,033 /R x

6,76126

81,37000 =
Subtotal...

Materials:
B064C26B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

F9G12633

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual

84,17850
1,50%

0,10142
93,72639

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,72639

Rend.: 1,000

98,87 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160 /R x

24,38000 =

3,90080

A0140000

h

Manobre

0,490 /R x

20,35000 =

9,97150

Subtotal...
Regle vibratori

0,133 /R x

13,87230

4,60000 =
Subtotal...

Materials:
B064C26C

m3

Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

84,17850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

2,68521

84,17850

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C2005000

6,76126

2,68521
2,68521

80,17000 =

x

Import

1,050

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,87230

0,61180
0,61180

80,17000 =

Import

0,61180

84,17850

84,17850

84,17850

1,50%

0,20808

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

98,87068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,87068
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F9G13333

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+F
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

97,16 €

Preu €

Parcial

0,160 /R x

24,38000 =

3,90080

0,490 /R x

20,35000 =

9,97150

Subtotal...
Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

0,133 /R x

13,87230

4,60000 =
Subtotal...

Materials:
B064C35B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

F9V3965A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10 inclòs la
formació del graó.

82,46700
1,50%

0,20808
97,15918

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,15918

Rend.: 1,000

43,45 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,570 /R x

25,45000 =

14,50650

A0140000

h

Manobre

0,570 /R x

20,35000 =

11,59950

Subtotal...

B9V4965A

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris

82,46700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m3

0,61180

82,46700

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B06NN11C

13,87230

0,61180
0,61180

78,54000 =

x

Import

26,10600

0,0368

x

62,75000 =

2,30920

1,000

x

14,64000 =

14,64000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,94920

Import

26,10600

16,94920

1,50%

0,39159

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

43,44679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,44679
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

FQ113251

DESCRIPCIÓ
Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A0140000

h

Oficial 1a muntador
Manobre

969,09 €

Preu €

Parcial

0,500 /R x

25,20000 =

12,60000

0,500 /R x

20,35000 =

10,17500

Subtotal...
Materials:
BQ113251

u

Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

1,000

22,77500

945,75000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

FQ115FQ2

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

945,75000
2,50%

0,56938
969,09438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

969,09438

Rend.: 1,000

343,03 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,140 /R x

24,38000 =

27,79320

A0140000

h

Manobre

1,140 /R x

20,35000 =

23,19900

Subtotal...

D060M0B2

m3

Taula pícnic de fusta tractada de vuit places.
Dimensions de 200cm de llarg, 170cm d'ample i 77cm
d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de
4.5cm de gruix tractats per a classe d'ús IV, ancorat
amb daus de formigó
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

945,75000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

u

22,77500

945,75000

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
BQ115FQ1

Import

50,99220

1,000

x

267,40000 =

267,40000

0,2816

x

82,96711 =

23,36354

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

290,76354

Import

50,99220

290,76354

2,50%

1,27481

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

343,03054

COST EXECUCIÓ MATERIAL

343,03054
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

FQ115TN2

DESCRIPCIÓ
Banc TAO d'Escofet o similar de fusta tropical pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

354,80 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,140 /R x

24,38000 =

27,79320

A0140000

h

Manobre

1,140 /R x

20,35000 =

23,19900

Subtotal...
Materials:
BQ115TN1

u

D060M0B2

m3

Banc TAO d'Escofet o similar de fusta tropical pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

50,99220

1,000

x

279,17000 =

279,17000

0,2816

x

82,96711 =

23,36354

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

302,53354

Import

50,99220

302,53354

2,50%

1,27481

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

354,80054

COST EXECUCIÓ MATERIAL

354,80054

FQ211112

u

Partida alçada

Rend.: 1,000

0,00 €

G9671E59

m

Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000

31,26 €

KB32U010

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla
deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

98,90 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

25,45000 =

12,72500

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

20,35000 =

6,10500

Subtotal...
Materials:
BB32U010

m2

D0701821

m3

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i
plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm
de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

18,83000

1,000

x

79,13000 =

79,13000

0,005

x

94,05070 =

0,47025

Import

18,83000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 1

m2

2963C201

Paviment tipus Breinco Terana Green per a freqüència
baixa de vehicles amb llambordí de formigó de 7 cm
sobre llit de sorra de 5 cm, base de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm i sub-base de grava pedrera de
pedra calcària de 12 a 18 mm de 10 cm de gruix

m3

F9F2J121

m2

FR3P7345

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Paviment de llambordins de formigó tipus Breinco
Terana Art, de gruix 7 cm, preu superior, sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat
Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

0,47075

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

98,90100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,90100

Rend.: 1,000

39,63 €

Preu €

m3

E222B232

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

x

81,75772 =

8,17577

1,000

x

27,13612 =

27,13612

0,100

x

43,22019 =

4,32202

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

39,63391

Import

39,63391

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,63391

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,63391

Rend.: 1,000

7,92 €

Unitats
Maquinària:
C1313330

Parcial

0,100

Subtotal...

P- 2

79,60025

2,50%

Unitats
Partides d'obra:
F9365H11

79,60025

0,143 /R x

Preu €
55,40000 =
Subtotal...

Parcial

Import

7,92220
7,92220

7,92220

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,92220

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,92220
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 3

E2255S70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

21,90 €

Preu €

0,020 /R x

Parcial

20,35000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,013 /R x

Subtotal...
Materials:
B031R400

t

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm

2,035

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 4

m3

E3152KH1

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

h

Manobre

m3

Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

0,00611
21,89835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,89835

Rend.: 1,000

107,74 €

Preu €

0,250 /R x

Parcial

20,35000 =

1,100

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

102,57500

0,07631

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

107,73881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,73881

Rend.: 1,000

1,23 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

24,38000 =

0,14628

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

21,64000 =

0,17312

Subtotal...
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

102,57500

1,50%

Unitats

kg

5,08750

102,57500

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

Import

5,08750
5,08750

93,25000 =

x

DESPESES AUXILIARS

E31B3000

20,45175

1,50%

Subtotal...

P- 5

20,45175
20,45175

Subtotal...
Materials:
B065L93B

1,03350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

0,40700

1,03350
1,03350

10,05000 =

x

0,40700
0,40700

79,50000 =

Import

0,0051

x

1,22000 =

0,31940
0,00622

Import

0,31940
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D0B2A100

UA
kg

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

PREU
1,000

0,89584 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 6

m3

E3251KH3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

0,90206

0,00479

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,22625

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,22625

Rend.: 1,000

117,63 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,180 /R x

25,45000 =

4,58100

A0140000

h

Manobre

0,720 /R x

20,35000 =

14,65200

Subtotal...
Materials:
B065L93B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

1,050

19,23300

93,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

E32B300P

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

97,91250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

117,62632

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,62632

Rend.: 1,000

1,32 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,008 /R x

24,38000 =

0,19504

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,64000 =

0,21640

Subtotal...
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

97,91250
0,48083

A0134000

kg

19,23300

2,50%

Unitats

D0B2A100

Import

97,91250

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

0,90206

1,50%

Unitats

P- 7

0,89584

0,41144

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,89584 =

0,89584

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90328

Import

0,41144

0,90328

1,50%

0,00617

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,32089
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m2

E32D2A23

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0123000

h

A0133000

h

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador

23,98 €

Preu €

Parcial

0,324 /R x

25,45000 =

8,24580

0,432 /R x

22,60000 =

9,76320

Subtotal...
Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,4993

B0D625A0

cu

0,0101

B0D81550

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos

B0DZA000

l

Desencofrant

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

18,00900

1,48000 =

0,14904

x

0,41000 =

0,61471

x

10,20000 =

0,10302

1,1288

x

3,36000 =

3,79277

0,100

x

3,00000 =

0,30000

x

0,56000 =

0,56000

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 9

m2

E3Z112T1

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

1,32089

5,51954

0,45023
23,97876

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,97876

Rend.: 1,000

11,66 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,075 /R x

25,45000 =

1,90875

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

20,35000 =

3,05250

Subtotal...
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

5,51954

2,50%

Unitats

m3

18,00900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B06NLA2B

Import

0,105

x

4,96125

63,13000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

4,96125

6,62865

6,62865

6,62865

1,50%

0,07442

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,66432

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,66432
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 10

E4E2561L

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

33,55 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480 /R x

25,45000 =

12,21600

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

20,35000 =

4,88400

Subtotal...
Materials:
B0E244L1

u

D070A8B1

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

17,10000

13,125

x

1,04000 =

13,65000

0,0168

x

136,37030 =

2,29102

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 11

m3

E4F16157

Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i fins a 900
cm2 de secció, de maó massís d'elaboració mecànica,
HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2

15,94102

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

33,55402

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,55402

Rend.: 1,000

422,43 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

7,800 /R x

25,45000 =

198,51000

A0140000

h

Manobre

3,900 /R x

20,35000 =

79,36500

Subtotal...

D0718731

m3

Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

15,94102
0,51300

Unitats

u

17,10000

3,00%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B0F16251

Import

277,87500

379,335

x

0,31000 =

117,59385

0,231

x

86,65970 =

20,01839

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

137,61224

Import

277,87500

137,61224

2,50%

6,94688

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

422,43412
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m2

E9GZ2000

Ratllat manual de paviments de formigó

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

Preu €

0,100 /R x

Parcial

25,45000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 13

m

E9V1230K

Esglaó SUPERSTEP Breinco ceniza 120x40x15,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

2,54500
2,54500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,58318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,58318

Rend.: 1,000

47,50 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

25,45000 =

12,72500

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

20,35000 =

10,17500

Subtotal...

22,90000

Materials:
B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,9994

x

0,15000 =

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,795

x

0,96000 =

0,76320

B9V12300

m

Esglaó de SUPERSTEP Breinco ceniza 120x40x15

1,020

x

20,43000 =

20,83860

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

0,015

x

167,15120 =

2,50727

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

2,54500
0,03818

Mà d'obra:
A0122000

EB122AAE

2,58 €
Import

1,50%

Unitats

P- 14

422,43412

Import

22,90000

0,14991

24,25898

24,25898

1,50%

0,34350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

47,50248

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,50248

Rend.: 1,000
Unitats

149,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

25,45000 =

7,63500

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,77000 =

9,90800

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,73000 =

4,34600

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

20,35000 =

4,07000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B0710180

t

BB122AA0

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

25,95900

0,010

x

35,44000 =

0,35440

1,000

x

122,07000 =

122,07000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 15

u

ED351630

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

122,42440
2,50%

0,64898
149,03237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

149,03237

Rend.: 1,000

Unitats

118,37 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

24,38000 =

5,36360

A0140000

h

Manobre

0,330 /R x

20,35000 =

6,71550

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t

0,220 /R x

12,07910

52,03000 =
Subtotal...

Materials:
BD351630

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000

94,66000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

EDB18660

Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix
i de planta 1,2x1,2 m

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

11,44660

94,66000

94,66000

94,66000

1,50%

0,18119
118,36689

COST EXECUCIÓ MATERIAL

118,36689

Rend.: 1,000

36,50 €

Preu €

Parcial

0,250 /R x

25,45000 =

6,36250

0,250 /R x

20,35000 =

5,08750

Subtotal...
Materials:

12,07910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

Import

11,44660
11,44660

Subtotal...

P- 16

122,42440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C1503500

25,95900

11,45000

Import

11,45000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B064E21C

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

PREU
0,3171

78,47000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

m

EDD1A098

Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

24,88284

0,17175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,50459

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,50459

Rend.: 1,000

99,75 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

25,45000 =

11,45250

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,35000 =

9,15750

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,135 /R x

20,61000

55,40000 =
Subtotal...

Materials:
BDD1A090

m

D0701821

m3

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

1,050

x

67,38000 =

70,74900

0,0064

x

94,05070 =

0,60192

DESPESES AUXILIARS

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

71,35092

71,35092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

99,74907

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,74907

Rend.: 1,000

114,85 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,410 /R x

25,45000 =

10,43450

A0140000

h

Manobre

0,410 /R x

20,35000 =

8,34350

Subtotal...
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

7,47900

0,30915

Unitats

t

20,61000

1,50%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B0710250

Import

7,47900
7,47900

Subtotal...

EDDZ7DD4

24,88284

1,50%

Unitats

P- 18

24,88284

0,0357

x

32,95000 =

18,77800
1,17632

Import

18,77800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BDDZ7DD0

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

PREU
1,000

94,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

m2

ER71121G

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior , i la primera sega

95,78632

0,28167

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

114,84599

COST EXECUCIÓ MATERIAL

114,84599

Rend.: 1,000

1,85 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,029 /R x

29,20000 =

0,84680

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,002 /R x

27,36000 =

0,05472

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,027 /R x

25,92000 =

0,69984

Subtotal...
Maquinària:
CRH13030

h

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x

1,60136

22,72000 =
Subtotal...

Materials:
BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035

5,07000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m3

Enderroc d'escala de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

0,17745

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,84827

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,84827

Rend.: 1,000

32,45 €

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,500 /R x

20,35000 =

10,17500

h

Manobre especialista

0,500 /R x

21,99000 =

10,99500

Subtotal...

h

0,17745
0,02402

A0150000

h

0,04544

1,50%

Unitats

C1313330

1,60136

0,17745

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C1101200

Import

0,04544
0,04544

Subtotal...

F2135223

95,78632

1,50%

Unitats

P- 20

94,61000

21,17000

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,250 /R x

17,04000 =

4,26000

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

55,40000 =

6,70340

Subtotal...

10,96340

Import

21,17000

10,96340
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 21

m2

F2194AL5

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,50%

0,31755

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,45095

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,45095

Rend.: 1,000

4,82 €

Unitats
Maquinària:
C1105A00

h

C1311440

h

Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Preu €

Parcial

0,061 /R x

67,24000 =

4,10164

0,0078 /R x

92,40000 =

0,72072

Subtotal...

P- 22

u

F21H1641

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,82236

4,82236

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,82236

Rend.: 1,000

Unitats

81,66 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

25,20000 =

5,04000

A0140000

h

Manobre

0,560 /R x

20,35000 =

11,39600

A0150000

h

Manobre especialista

1,125 /R x

21,99000 =

24,73875

Subtotal...
h

C1503300

h

4,82236

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Maquinària:
C1101100

Import

41,17475

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

15,50000 =

17,43750

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

44,87000 =

22,43500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,87250

Import

41,17475

39,87250

1,50%

0,61762

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

81,66487

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,66487
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 23

F21R1165

UA
u

DESCRIPCIÓ
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

117,88 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,260 /R x

29,20000 =

7,59200

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260 /R x

25,92000 =

6,73920

Subtotal...

14,33120

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

0,770 /R x

47,36000 =

36,46720

CR11B700

h

0,750 /R x

48,39000 =

36,29250

CRE23000

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
Motoserra

0,260 /R x

3,27000 =

0,85020

Subtotal...
Materials:
B2RA9SB0

t

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

73,60990

0,100

x

46,92000 =

4,69200

0,320

x

78,21000 =

25,02720

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 24

F2213222

m3

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

14,33120

73,60990

29,71920

1,50%

0,21497

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

117,87527

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,87527

Rend.: 1,000
Unitats

Maquinària:
C1312340

29,71920

Import

0,037 /R x

3,27 €

Preu €
88,36000 =
Subtotal...

Parcial

Import

3,26932
3,26932

3,26932

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,26932

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,26932
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 25

F222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

7,92 €

Preu €

0,143 /R x

55,40000 =
Subtotal...

P- 26

m3

F226490F

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

7,92220
7,92220

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,92220

Rend.: 1,000

5,60 €

Preu €

Parcial

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,013 /R x

92,40000 =

1,20120

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,060 /R x

73,34000 =

4,40040

Subtotal...

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

h

Camió per a transport de 12 t

5,60160

Import

5,60160

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,60160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,60160

Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1501800

7,92220

7,92220

Maquinària:
C1311440

F2R35065

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 27

Parcial

0,058 /R x

2,42 €

Preu €
41,78000 =
Subtotal...

Parcial

Import

2,42324
2,42324

2,42324

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,42324

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,42324
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 28

F2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

5,31 €

Preu €

0,127 /R x

41,78000 =
Subtotal...

P- 29

F2RA7580

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

F2RA7LP0

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

5,30606

5,30606

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,30606

Rend.: 1,000

0,170

13,87 €

Preu €
81,61000 =

x

Parcial

Import

13,87370

13,87370

13,87370

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,87370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,87370

Rend.: 1,000

3,42 €

Unitats
Materials:
B2RA7LP0

5,30606

5,30606

Subtotal...

P- 30

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B2RA7580

Parcial

1,000

Preu €
x

3,42000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

Import

3,42000

3,42000

3,42000

3,42000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

m3

F921201F

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

26,67 €

Preu €

0,050 /R x

Parcial

20,35000 =
Subtotal...

1,01750

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

63,74000 =

2,23090

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

73,34000 =

2,20020

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

46,26000 =

1,15650
5,58760

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,74000 =

0,08700

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

17,36000 =

19,96400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

F991UA85

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

20,05100

0,01526

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,67136

Rend.: 1,000

178,35 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a

0,750 /R x

24,38000 =

18,28500

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

20,35000 =

15,26250

Subtotal...

B99ZZ085

u

20,05100

26,67136

h

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

5,58760

1,50%

Unitats

m3

1,01750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
B064500C

Import

1,01750

Maquinària:
C1331100

Subtotal...

P- 32

3,42000

33,54750

0,280

x

63,16000 =

17,68480

1,000

x

126,61000 =

126,61000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

144,29480

Import

33,54750

144,29480

1,50%

0,50321

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

178,34551

COST EXECUCIÓ MATERIAL

178,34551
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 33

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

28,23 €

Preu €

0,050 /R x

Parcial

20,35000 =
Subtotal...

1,01750

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

63,74000 =

2,23090

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

73,34000 =

2,93360

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

46,26000 =

1,15650
6,32100

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,74000 =

0,08700

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

18,08000 =

20,79200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 34

1,01750

Maquinària:
C1331100

Subtotal...

m2

F9E1110G

Paviment de panot similar a l'existent, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

20,87900

0,01526

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,23276

Rend.: 1,000

35,97 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

0,580 /R x

24,38000 =

14,14040

A0140000

h

Manobre

0,440 /R x

20,35000 =

8,95400

Subtotal...

B0512401

t

B9E11100

m2

D070A4D1

m3

20,87900

28,23276

h

Aigua

6,32100

1,50%

Unitats

m3

1,01750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0111000

Import

23,09440

0,001

x

1,74000 =

0,00174

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot similar a l'existent, classe 1a, preu superior

0,0031

x

112,42000 =

0,34850

1,020

x

6,78000 =

6,91560

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

0,0315

x

167,15120 =

5,26526

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,53110

Import

23,09440

12,53110

1,50%

0,34642

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

35,97192

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,97192
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 35

F9G12332

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

97,80 €

Preu €

Parcial

0,150 /R x

24,38000 =

3,65700

0,450 /R x

20,35000 =

9,15750

Subtotal...
Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

0,133 /R x

12,81450

4,60000 =
Subtotal...

Materials:
B064C26B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 36

m3

F9G12335

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic

84,17850
1,50%

0,19222
97,79702

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,79702

Rend.: 1,000

99,28 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

24,38000 =

4,87600

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,35000 =

9,15750

Subtotal...
h
h

Remolinador mecànic
Regle vibratori

14,03350

0,050 /R x

4,99000 =

0,24950

0,133 /R x

4,60000 =

0,61180

Subtotal...
Materials:
B064C26B

m3

Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

84,17850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

C2005000

0,61180

84,17850

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C2003000

12,81450

0,61180
0,61180

80,17000 =

x

Import

1,050

x

0,86130

80,17000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

14,03350

0,86130

84,17850

84,17850

84,17850

1,50%

0,21050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

99,28380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,28380
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 37

F9GZ2524

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

4,72 €

Preu €

0,150 /R x

Parcial

21,99000 =
Subtotal...

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 38

m2

F9Z4A822

Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,37250
1,37250

0,04948
4,72048

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,72048

Rend.: 1,000

1,64 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,015 /R x

24,38000 =

0,36570

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,015 /R x

21,64000 =

0,32460

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B341B1

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,69030

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,200

x

0,77000 =

0,92400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

FD5H8H99

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

1,37250

1,50%

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

3,29850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 39

3,29850
3,29850

9,15000 =

Import

0,93644

Import

0,69030

0,93644

1,50%

0,01035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,63709

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,63709

Rend.: 1,000

Unitats

132,30 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

24,38000 =

7,31400

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,35000 =

9,15750

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B064300C

m3

BD5H8H99

m

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
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

16,47150

0,1568

x

62,09000 =

9,73571

1,050

x

100,81000 =

105,85050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 40

m

FG22TD1K

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

115,58621
1,50%

0,24707
132,30478

COST EXECUCIÓ MATERIAL

132,30478

Rend.: 0,325

Unitats

4,55 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

25,20000 =

1,93846

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,54000 =

1,38708

Subtotal...
m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

3,32554

1,15000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 41

m

FG317344

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou totes les connexions a la xarxa existent
necessàries.

h

Oficial 1a electricista

Import

3,32554

1,17300

1,17300

1,17300

1,50%

0,04988

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,54842

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,54842

Rend.: 0,307

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

115,58621

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG22TD10

16,47150

0,015 /R x

4,93 €

Preu €
25,20000 =

Parcial
1,23127

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
0,015 /R x

22,54000 =
Subtotal...

Materials:
BG317340

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

2,33257

2,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 42

u

FHNBB7V3

Luminaria Terra (LT) Simes ZIP TONDA alumini
S7863W o similar. 1 COB LED Blanc 3000K CRI90.
Fluxe lluminos: 748lm. Inclinació de 33°. Inclòs part
proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric.

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

u

Luminaria Terra (LT) Simes ZIP TONDA alumini
S7863W o similar. 1 COB LED Blanc 3000K CRI90.
Fluxe lluminos: 748lm. Inclinació de 33°

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

0,03499
4,92776

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,92776

Rend.: 1,000

424,36 €

Preu €

Parcial

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

1,000

16,70900

352,53000 =

x

0,150

365,78000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

FHNBB7V4

Luminària Superficie (LS) Secom TRIDO VERTICAL o
similar LED 4,8 W. Driver 350 mA. Tº 5700 K. Fluxe
lluminos: 420 lm. Inclòs part proporcional d'instal·lació
de linia d'il·luminació i connexió a quadre elèctric.

Import

16,70900

352,53000

352,53000

Subtotal...

P- 43

2,56020

1,50%

Subtotal...
Altres:
EG3F4915

2,56020

2,56020

Subtotal...
Materials:
BHN63AC4

2,33257

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

1,10130

352,53000

54,86700
54,86700

54,86700

1,50%

0,25064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

424,35663

COST EXECUCIÓ MATERIAL

424,35663

Rend.: 1,000

Unitats

174,20 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BHNBB7V0

u

Luminària Superficie (LS) Secom TRIDO VERTICAL
LED 4,8 W. Driver 350 mA. Tº 5700 K. Fluxe lluminos:
420 lm

1,000

16,70900

134,52000 =

x

Subtotal...
Altres:
EG3F4914

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

0,150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

u

FHNBB7X2

Lluminària Superfície (LS) Simes S.p.A. Eulumdat
S6280W.14B Skill Round o similar. LED Seoul
STW9Q14C 400mA Warm White. N° d'article:
S6280W.14B. Fluxe lluminos: 329 lm. Potència de les
lluminàries: 9.7 W. Classificació lluminàries segons
CIE: 98. Inclòs part proporcional d'instal·lació de linia
d'il·luminació i connexió a quadre elèctric.

h

A013H000

h

u

0,25064
174,20164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

174,20164

Rend.: 1,000

173,13 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

Lluminària Empotrable (LE) Simes S.p.A. Eulumdat
S6280W.14B Skill Round. LED Seoul STW9Q14C
400mA Warm White. N° d'article: S6280W.14B. Fluxe
lluminos: 329 lm. Potència de les lluminàries: 9.7 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 98 o similar.

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

22,72200

1,50%

1,000

x

16,70900

133,59000 =

Subtotal...
Altres:
EG3F4912

22,72200
22,72200

Subtotal...
Materials:
BHNBB7X0

134,52000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

134,52000

134,52000

151,48000 =

x

16,70900

0,150

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,70900

133,59000

133,59000

150,55000 =

Import

133,59000

22,58250
22,58250

22,58250

1,50%

0,25064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

173,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

173,13214
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 45

FHNBB7Y3

UA
u

DESCRIPCIÓ
Balisa (B) Simes IKONIC H 41cm o similar. 1 LED
COB 3000K 230V 3350lm CRI 90. Fluxe lluminos:
1111 lm. Potència de les lluminàries: 38 W. Inclòs part
proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

590,27 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

Subtotal...
Materials:
BHNBB7Y0

u

Balisa (B) Simes IKONIC H 41cm o similar. 1 LED
COB 3000K 230V 3350lm CRI 90. Fluxe lluminos:
1111 lm. Potència de les lluminàries: 38 W.

1,000

16,70900

496,32000 =

x

Subtotal...
Altres:
EG3F4916

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

0,150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 46

u

FHNCB7X2

Lluminària Empotrable (LE) Simes S.p.A. Eulumdat
S6280W.14B Skill Round o similar. LED Seoul
STW9Q14C 400mA Warm White. N° d'article:
S6280W.14B. Fluxe lluminos: 329 lm. Potència de les
lluminàries: 9.7 W. Classificació lluminàries segons
CIE: 98 o similar. Inclòs part proporcional d'instal·lació
de linia d'il·luminació i connexió a quadre elèctric.

76,99200

0,25064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

590,27164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

590,27164

Rend.: 1,000

173,13 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

25,20000 =

8,82000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,54000 =

7,88900

Subtotal...
Lluminària Empotrable (LE) Simes S.p.A. Eulumdat
S6280W.14B Skill Round. LED Seoul STW9Q14C
400mA Warm White. N° d'article: S6280W.14B. Fluxe
lluminos: 329 lm. Potència de les lluminàries: 9.7 W.
Classificació lluminàries segons CIE: 98 o similar.

1,000

x

133,59000 =

Subtotal...
Altres:
EG3F4913

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

76,99200

1,50%

Unitats

u

496,32000

76,99200

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BHNBB7X0

16,70900

496,32000

496,32000

513,28000 =

x

Import

0,150

x

150,55000 =
Subtotal...

16,70900

Import

16,70900

133,59000

133,59000

133,59000

22,58250
22,58250

22,58250
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 47

u

FHR116P2

Luminària (L) ATP Cònica de 5 metres TLAC LED55
S2 3000K o similar. Fluxe lluminos: 5191 lm. Potencia
de les luminàries: 52.0 W. Classififcació segons CIE:
97. Inclòs part proporcional d'instal·lació de linia
d'il·luminació i connexió a quadre elèctric.

1,50%

0,25064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

173,13214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

173,13214

Rend.: 1,000

Unitats

917,71 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

25,20000 =

6,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

22,54000 =

5,63500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,35000 =

5,08750

Subtotal...
Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,250 /R x

17,02250

42,30000 =
Subtotal...

Materials:
B064500C

m3

BHM1U001

u

BHR116P2

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Columna Troncoconica Mixta amb carteles de 5 metres
D60 Galvanitzada amb els perns d'ancoratge i
acopalment a llumenera ATP
Luminària (L) ATP Cònica de 5 metres TLAC LED55
S2 3000K o similar. Fluxe lluminos: 5191 lm. Potencia
de les luminàries: 52.0 W. Classififcació segons CIE:
97

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

0,2789

x

63,16000 =

17,61532

1,000

x

245,84000 =

245,84000

1,000

x

506,53000 =

506,53000

0,150

769,98532

798,01000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 48

FJS22252

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i
amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat
amb bobina a la canonada, i regulat. Inclòs connexió a
la xarxa de reg.

17,02250

10,57500
10,57500

Subtotal...
Altres:
EG3F4911

Import

10,57500

769,98532

119,70150
119,70150

119,70150

2,50%

0,42556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

917,70988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

917,70988

Rend.: 1,000

39,07 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

25,20000 =

12,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,64000 =

10,82000

Subtotal...
Materials:
BJS22250

u

BJSW1220

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable
Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´

23,42000

1,000

x

14,91000 =

14,91000

1,000

x

0,39000 =

0,39000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 49

FQ115F56

u

Banc ECOSENS - UM362KD-C (BENITO). Peus
d'acer de 50x8 mm amb tractament Ferrus. Perfils de
polímers reciclats de secció 110x40x1800mm.
Ecològic, prové de productes reciclats i a la vegada és
reciclable. No requereix manteniment. No pateix
degradació. Resistent a la humitat. Resistent i durader.

h

A0140000

h

0,35130

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,07130

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,07130

Rend.: 1,000

324,84 €

Preu €

u

D060M0B2

m3

Parcial

Oficial 1a

1,140 /R x

24,38000 =

27,79320

Manobre

1,140 /R x

20,35000 =

23,19900

Subtotal...
Materials:
BQ115F55

Banc ECOSENS - UM362KD-C (BENITO). Peus
d'acer de 50x8 mm amb tractament Ferrus. Perfils de
polímers reciclats de secció 110x40x1800mm.
Ecològic, prové de productes reciclats i a la vegada és
reciclable. No requereix manteniment. No pateix
degradació. Resistent a la humitat. Resistent i durader.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

15,30000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

15,30000

23,42000

50,99220

1,000

x

250,48000 =

250,48000

0,2816

x

82,96711 =

23,36354

Subtotal...

273,84354

Import

50,99220

273,84354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

324,83574

COST EXECUCIÓ MATERIAL

324,83574
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 50

FQ11AFQ2

UA
u

DESCRIPCIÓ
Taula pícnic de fusta tractada de vuit places.
Dimensions de 200cm de llarg, 170cm d'ample i 77cm
d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de
4.5cm de gruix tractats per a classe d'ús IV, ancorat
amb daus de formigó

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

343,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,140 /R x

24,38000 =

27,79320

A0140000

h

Manobre

1,140 /R x

20,35000 =

23,19900

Subtotal...
Materials:
BQ115FQ1

u

D060M0B2

m3

Taula pícnic de fusta tractada de vuit places.
Dimensions de 200cm de llarg, 170cm d'ample i 77cm
d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de
4.5cm de gruix tractats per a classe d'ús IV, ancorat
amb daus de formigó
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

50,99220

1,000

x

267,40000 =

267,40000

0,2816

x

82,96711 =

23,36354

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 51

u

FQ213112

Paperera tipus Salou Model C-21S-PINO grup
FABREGUES o similar d'estructura metàl·lica i llistons
de fusta de guinea de capacitat de 60L sense cubeta i
mesures 752 mm x ø449 mm.

290,76354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

343,03054

COST EXECUCIÓ MATERIAL

343,03054

Rend.: 1,000

201,67 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,400 /R x

24,38000 =

9,75200

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

20,35000 =

15,26250

Subtotal...
Martell trencador manual

0,750 /R x

3,62000 =
Subtotal...

Materials:
BQ213110

u

D060M0B2

m3

Paperera tipus Salou Model C-21S-PINO grup
FABREGUES o similar d'estructura metàl·lica i llistons
de fusta de guinea de capacitat de 60L sense cubeta i
mesures 752 mm x ø449 mm.
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

290,76354
1,27481

Unitats

h

50,99220

2,50%

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C2001000

Import

25,01450

Import

25,01450

2,71500
2,71500

1,000

x

166,99000 =

166,99000

0,0792

x

82,96711 =

6,57100

2,71500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 52

m3

FR3P2153

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

h

Ajudant jardiner

0,37522

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

201,66572

COST EXECUCIÓ MATERIAL

201,66572

Rend.: 1,000

69,56 €

Preu €

0,270 /R x

Parcial

25,92000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1141 /R x

55,40000 =

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 53

m3

FR3P7345

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

h

Ajudant jardiner

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm

56,13883

1,50%

0,10498
69,56335

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,56335

Rend.: 1,000

43,22 €

Preu €

0,200 /R x

Parcial

25,92000 =

0,0845 /R x

55,40000 =

1,8375

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,18400

4,68130
4,68130

18,11000 =

Import

5,18400
5,18400

Subtotal...
Materials:
B0331800

56,13883

56,13883

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

6,32114

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

6,99840

6,32114
6,32114

50,53000 =

x

Import

6,99840
6,99840

Subtotal...
Materials:
BR3P2150

173,56100

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

173,56100

4,68130

33,27713
33,27713

33,27713

1,50%

0,07776

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

43,22019
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 54

u

FR44DH2D

Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000

Unitats
Materials:
BR44DH2D

u

Platanus x acerifolia de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000

155,12 €

Preu €
155,12000 =

x

Subtotal...

P- 55

FR45DB2C

u

Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®)
de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

u

Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u

FR612777

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

Import

155,12000

155,12000

155,12000

155,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

155,12000

Rend.: 1,000

1,000

251,38 €

Preu €
251,38000 =

x

Subtotal...

P- 56

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BR45DB2C

43,22019

Parcial

Import

251,38000

251,38000

251,38000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

251,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

251,38000

Rend.: 1,000

Unitats

328,81 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,600 /R x

29,20000 =

46,72000

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

3,200 /R x

27,36000 =

87,55200

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,520 /R x

25,92000 =

13,47840

Subtotal...

147,75040

Import

147,75040
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1313330

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,471 /R x

55,40000 =

26,09340

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,390 /R x

33,58000 =

13,09620

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,320 /R x

46,26000 =

14,80320

C1503500

h

Camió grua de 5 t

1,600 /R x

52,03000 =

83,24800

Subtotal...

137,24080

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,360

x

1,74000 =

0,62640

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

1,080

x

37,94000 =

40,97520

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 57

u

FRZ81A10

Protecció de la base de plantació amb protector de jute
o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, col·locat
ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, inclòs possible
reposició durant tot el termini d'obres.

h

Ajudant jardiner

2,21626

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

328,80906

COST EXECUCIÓ MATERIAL

328,80906

Rend.: 1,000

6,29 €

Preu €

0,140 /R x

Parcial

25,92000 =
Subtotal...

Materials:
BRZ81A10

u

BRZ8G000

u

Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de
gruix, per a protecció de la base de plantació
Ganxo metàl·lic en forma d'U, per a subjecció del
protector de base de plantació

1,000

x

1,92000 =

1,92000

3,000

x

0,23000 =

0,69000

DESPESES AUXILIARS

G96511C9

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

2,61000

3,62880

2,61000

1,50%

0,05443

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,29323

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,29323

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:

Import

3,62880
3,62880

Subtotal...

P- 58

41,60160

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

41,60160

137,24080

Preu €

25,35 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012N000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a d'obra pública

0,230 /R x

24,38000 =

5,60740

PREU

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

20,35000 =

9,56450

Subtotal...
Materials:
B06NN14C

m3

B0710250

t

B96511C0

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

15,17190

0,0726

x

62,18000 =

4,51427

0,0021

x

32,95000 =

0,06920

1,050

x

5,11000 =

5,36550

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 59

m

G9671E69

Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

9,94897

0,22758

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,34845

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,34845

Rend.: 1,000

Unitats

32,44 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,290 /R x

24,38000 =

7,07020

A0140000

h

Manobre

0,440 /R x

20,35000 =

8,95400

Subtotal...
m3

B0710250

t

B9671E60

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x24 cm

9,94897

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B06NN14C

15,17190

16,02420

0,1177

x

62,18000 =

7,31859

0,0032

x

32,95000 =

0,10544

1,050

x

8,33000 =

8,74650

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,17053

Import

16,02420

16,17053

1,50%

0,24036

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,43509

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,43509
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 60

HRE22100

UA
u

DESCRIPCIÓ
Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb
el desmuntatge inclòs

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

40,46 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,500 /R x

24,38000 =

12,19000

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,500 /R x

21,64000 =

10,82000

Subtotal...

23,01000

Materials:
B1Z0A010

kg

Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

0,500

x

2,12000 =

1,06000

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,064

x

236,83000 =

15,15712

B1Z73100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800

x

1,11000 =

0,88800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 61

m3

K2148251

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

h

Manobre

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

40,46027

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,46027

Rend.: 1,000

131,68 €

Preu €

6,375 /R x

Parcial

20,35000 =

DESPESES AUXILIARS

m

K96AU010

Vorada de xapa galvanitzada de 6 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada amb base de formigó

h

A0140000

h

Oficial 1a
Manobre

129,73125
129,73125

129,73125
1,94597

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

131,67722

COST EXECUCIÓ MATERIAL

131,67722

Rend.: 1,000

24,89 €

Preu €

Parcial

0,150 /R x

24,38000 =

3,65700

0,150 /R x

20,35000 =

3,05250

Subtotal...
Materials:

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

17,10512
0,34515

Subtotal...

P- 62

23,01000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

17,10512

Import

6,70950

Import

6,70950
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B064300C

m3

UA

B96AUG10

m

DESCRIPCIÓ
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
Vorada de xapa galvanitzada de 6 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

PREU
0,045

x

62,09000 =

2,79405

1,050

x

14,56000 =

15,28800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 63

m2

K9H1133A

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua
en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment

18,08205
1,50%

0,10064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,89219

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,89219

Rend.: 1,000

Unitats

24,65 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

24,38000 =

3,65700

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

20,35000 =

6,10500

A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x

21,99000 =

3,29850

Subtotal...
Maquinària:
C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,150 /R x

13,06050

8,38000 =
Subtotal...

Materials:
B0552300

kg

B9H11331

t

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

x

0,25000 =

0,25000

0,189

x

52,29000 =

9,88281

DESPESES AUXILIARS

m

KB14C32E

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m, col·locat ancorat a l'obra

h

Oficial 1a paleta

13,06050

10,13281

1,25700

10,13281

1,50%

0,19591

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,64622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,64622

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0122000

Import

1,25700
1,25700

Subtotal...

P- 64

18,08205

0,100 /R x

14,90 €

Preu €
25,45000 =

Parcial
2,54500

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
0,100 /R x

20,35000 =
Subtotal...

Materials:
B0710180

t

BB14C320

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m

4,58000

0,0145

x

35,44000 =

0,51388

1,000

x

9,69000 =

9,69000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 65

m

KD755514

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=20
cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de
10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
de 200 kg/m3 i connectat als respectius canals.

2,03500

10,20388
2,50%

0,11450
14,89838

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,89838

Rend.: 1,000

Unitats

36,65 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,420 /R x

25,45000 =

10,68900

A0140000

h

Manobre

0,580 /R x

20,35000 =

11,80300

Subtotal...
m

Tub de formigó de diàmetre 20 cm

D060P021

m3

D0701821

m3

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

10,20388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
BD755000

4,58000

22,49200

1,050

x

5,58000 =

5,85900

0,0903

x

87,00059 =

7,85615

0,0011

x

94,05070 =

0,10346

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,81861

Import

22,49200

13,81861

1,50%

0,33738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,64799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,64799
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 66

KD757514

UA
m

DESCRIPCIÓ
Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=30
cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de
10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
de 200 kg/m3

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

48,78 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,520 /R x

25,45000 =

13,23400

A0140000

h

Manobre

0,730 /R x

20,35000 =

14,85550

Subtotal...
Materials:
BD757000

m

Tub de formigó de diàmetre 30 cm

D060P021

m3

D0701821

m3

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

28,08950

1,050

x

7,89000 =

8,28450

0,1355

x

87,00059 =

11,78858

0,0021

x

94,05070 =

0,19751

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,27059

Import

28,08950

20,27059

1,50%

0,42134

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

48,78143

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,78143
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

2963BA12

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou el
rejuntat del paviment tipus Terana Green junta verda
amb terra vegetal i la plantació de gespa.

14,00 €

29REU010

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre de desmuntatge i
recollida de tots els elements de mobiliari existents i
tornar a col·locar al lloc definitiu els elements a
conservar

500,00 €

EQN2U098

P.A.

Partida alçada a justificar que inclou les modificacions
de la xarxa existent d'electricitat per la seva
legalització.

1.300,00 €

EQN2U099

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
legalització de les instal·lacions d'electricitat que
inclourà el projecte, visats i taxes corresponents.

1.200,00 €

FBC4VE11

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou la
modificació de la xarxa de reg i aspersors

300,00 €

FD5P8DAG

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou la
reubicació d'arquetes a nova cota corresponent.

60,00 €

FHNB8GF1

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou la
modificació del quadre electric existent i ampliació de
la xarxa electrica per als nous punts de llum

1.300,00 €

FHNB8GN1

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou les
connexions d'aigua i llum a la guingueta

1.500,00 €

FHNB8Z1

P.A.

Partida alçada que inclou les connexions d'aigua i llum
a la guingueta

1.500,00 €

G96511D9

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre de modificació
límit de vora de peça de formigó, inclou substitució de
peces

500,00 €

H16F10L2

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre de reparació
corriols. Subbase de grava de pedrera de pedra
calcària, grandària màxima de 50-70mm, amb estesa i
piconatge del material

800,00 €

H9VV1750

P.A.

Partida alçada a justificar per imprevistos

1.525,00 €

HQUZM001

U

Seguretat i Salut

3.026,64 €

JDV17878

U

Control de Qualitat

1.147,96 €

K9H113PA

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre per connexió al
clavegueram existent

150,00 €

KD1Z0000

P.A.

Partida alçada d'abonament íntegre que inclou
l'ampliació d'un mòdul de la fusta de la pèrgola

300,00 €
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ALTRES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

EG3F4911

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

798,01 €

EG3F4912

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

150,55 €

EG3F4913

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

150,55 €

EG3F4914

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

151,48 €

EG3F4915

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

365,78 €

EG3F4916

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

513,28 €

FAAAA1234

P.A.

Part proporcional d'instal·lació de linia d'il·luminació i
connexió a quadre elèctric

151,48 €
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INTRODUCCIÓ
El pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l‟obra.
Aquesta presenta una sèrie d‟unitats susceptibles de control a fi de garantir els
mínims de qualitat exigibles. Es determinen quines son les unitats a controlar,
elstipus de control i els assaigs normalitzats a emprar.
Una segona finalitat es conseqüència o resultat de l‟anterior i proporciona el cost que
aquest control ha de representar en el total de l‟Obra.
Aquest pla s‟ha fet amb el programa informàtic PCQ-2000 de l‟ITEC.
1.1 Unitats d‟obra
El control de cada procés es desenvoluparà en tres fases:
Control de la recepció dels materials emprats (resistència a altres paràmetres
específics.
Control de l‟execució de l‟obra.
Control d‟obra acabada.
No totes les unitats d‟obra seran susceptibles del mateix nivell de control, ates el
fetque no totes presenten la mateixa importància pressupostaria ni la
mateixanecessitat de control a fi de garantir un correcte funcionament de l‟obra.
Les unitats mes importants destinades a un control objecte del present pla són les
següents:
Formigó de contencions i estructura. Control de materials i execució.
Pavimentació. Control de materials i execució.
Sanejament. Control de materials i execució.
Elements vialitat. Barana. Control de materials i execució.
1.2 Pressupost
El pressupost destinat al pla de control de qualitat per les unitats corresponents al
Present projecte, tenint present l‟estadística de partides que hi figuren, puja a la
quantitat de 1.101,83 € (IVA inclòs).
Pressupost de Control de la Qualitat 1.147,96 €
21% IVA 241,07 €
PRESSUPOST DE CONTROL DE LA QUALITAT (IVA inclòs)

1.389,03 €
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen
les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui
necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre
d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de
"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
Evitar riscos.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del
mateix a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i
com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà
per:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut
dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment
menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir,
com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa
respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos
i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en
la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que
cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció
concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista,
els treballadors han de:
Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i
tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el
contractista.
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball.
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per
realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu
entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ
I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les
individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.).
Mesures de protecció col·lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives.
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Fonamentar correctament la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
existents (subsòl, edificacions veïnes).
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les
pantalles de protecció de les rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció
de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda
d'objectes i materials.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
Instal·lació de serveis sanitaris.
Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de
protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització. del qual serà
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat
als operaris amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
Utilització de mandils.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un
operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de
subministrament d'aire.
Mesures de protecció a tercers
Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc
on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel
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pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes
a l'obra puguin accedir a la mateixa.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les
tasques de càrrega i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient.disposar a l'obra i en lloc
ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat
de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure l‟Annex
Notes:
© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, sota llurresponsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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Annex 16: Programa Desenvolupament
de Treballs d’Obra
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Annex 17: Enderrocs i Residus
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Annex 18: Sostenibilitat
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El projecte s‟ha redactat atenent a criteris de sostenibilitat.
Enllumenat Públic: Es disposa d‟una il·luminació bàsica en recorreguts i
accessos principals i nivells d‟intensitat i cobertura diferenciats segons els
usos.
Confort climàtic: Es disposa d‟elements d‟ombreig natural amb la plantació
de tres Acer Campestre. Aquest arbre es de fulla caduca, i per tant,
assegura ombreig a les zones d‟estada als mesos de mes calor i sol a
l‟hivern.
Materials i residus:
Materials
•

No s‟utilitzen materials que continguin plom, amiant, CFC,
SFC,HCFG.

•

No s‟utilitza fusta no certificada ni fustes tractades amb creosota o
resines sintètiques.

•

S‟utilitzen paviments porosos i hi ha zones no pavimentades amb
capacitat d‟infiltració, amb un albedo superior al 50%.

Residus
•

Es compensen els volums d‟excavació.

•

Els materials i sistemes constructius faciliten la recuperació i
separació de components monomaterials per al seu reciclatge.
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Annex 19: Espai Públic de Qualitat
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S‟ha tingut en compte la unitat ambiental dels materials, l‟enllumenat i la
vegetació.
S‟ha racionalitzat la ubicació del mobiliari urbà, la circulació de les persones,
diferenciant les zones de pas i estada, etc.
S‟han incorporat al projecte les necessitats manifestades per la població de
l‟entorn seguint les recomanacions de l‟Àrea de Territori municipal.
S‟han evitat els culs de sac i s‟han potenciat recorreguts d‟entrada i sortida
clars i accessibles per a tothom.
S‟han creat àrees de relació, amb elements que generen ombra i espais de
repòs.
S‟ha previst la ubicació de la terrassa de la nova guingueta, separada de la
vorera per a vianants per no interferir en la circulació de persones.
S‟ha previst l‟enllumenat públic tenint en compte les característiques que té
l‟entorn de la zona a urbanitzar.
S‟ha projectat un espai segur, evitant recons i espais foscos.
S‟ha projectat l‟espai d‟una forma diàfana i ben estructurada.
En resum, s‟han tingut en compte els criteris bàsics relacionats amb els
aspectes següents: qualitat de servei, ambient i imatge ciutadana,
sostenibilitat, economia i disseny per a tothom.
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Addenda: Memorial
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Proposta de text per a una nova senyalística
commemorativaa l’espai del monòlit

MEMORIAL

Lluís Companys i Jover
El Tarrós (L‟Urgell) 1882 / Montjuïc (Barcelona) 1940.

M. H. President de la Generalitat de Catalunya
Fill de família benestant, advocat de formació, ho
tenia tot a favor per gaudir d‟una vida plàcidai
acomodada.
Però en una època marcada per importants
injustícies i falta de llibertats, la seva consciència
social el va fer triar la defensadels més febles,
encara que comportés una vida plena de
sacrificis i perdre la seva pròpia llibertat ben
sovint.
És aquest un homenatge a l‟home d‟esquerres,
republicà i catalanista.
Un homenatge al polític honest i compromès
amb el seu poble fins a la mort.

Proposta a títol orientatiu, per a tòtem o faristol de senyalització commemorativa,
d‟acer cor-ten o pintat, amb placa de trespa, vinil o gravat làser.
Partida no inclosa al pressupost.
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