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1. DADES GENERALS

Títol del projecte: Millora de la zona de jocs infantils del Parc de Can Morral
Adreça: Carrer Antonio Machado / Carrer Antoni Gaudí
Localitat: 08630, Abrera
Promotor
El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament d’Abrera
Projectistes
Els projectistes són TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME SLP

2. ANTECEDENTS
La zona de jocs infantils es troba situada al bell mig del Parc de Can Morral, situat a l’extrem nord del
municipi.
Es tracta d’un gran parc amb topografia bàsicament plana rodejat de barris d’habitatges.
Majoritàriament està pavimentat amb sauló que s’ha anat compactant amb el pas dels anys deixant de
ser drenant.
També hi ha una extensa plantació d’arbres que no obstant presenten un grau de desenvolupament petit
a pesar dels anys transcorreguts des de la seva plantació.
En les seves immediacions trobem diversos equipaments que el nodreixen d’usuaris de diferents edats:
la Biblioteca Josep Roca i Bros, l’escola Bressol municipal, i l’escola Ernest Lluch.
A l’actualitat el parc està dotat dunes pistes de bàsquet i d’una gran zona de jocs dedicada principalment
a la franja d’edat de 3‐12 anys.
Pa pesar de que la dotació de jocs infantils és força gran es detecten diversos problemes:
Dins del recinte trobem un sorral que contamina la superfície de cautxú.
Manquen jocs inclusius, aptes pe a tots els nens i nenes pateixin o no algun tipus de discapacitat
Manca un espai de joc propi i separat per ala franja d’edat més curta
Finalment la seva mida permet incloure nous elements que diversifiquin l’oferta de jocs sense necessitat
d’estar tancats

3. OBJECTE
L’objecte de la present memòria és la definició dels elements i unitats d’obra necessaris per a l’execució
de les actuacions de millora a de la zona de jocs infantils del Parc de Can Morral.
Concretament, les actuacions es centren en:


Augmentar el ventall de jocs tant en tipologia com en franja d’edat



Incloure jocs adaptats aptes per a totes les edats
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La solució proposada comporta les següents actuacions de millora:
‐
‐
‐
‐
‐

Eliminació dels arbres excessius
Renovació del paviment de cautxú i tancat existent
Dotació de jocs inclusius i nous jocs de nens de 0‐3 anys
Traslladat dels jocs de nens grans existents fora de la zona de jocs actuals
Construcció d’una tirolina

5. PROCÉS CONSTRUCTIU
Eliminació dels arbres excessius
Per poder garantir la seguretat dels nous elements de joc a instal∙lar és imprescindible eliminar una sèrie
d’arbres que en l’actualitat presenten una densitat de plantació excessiva i un com a conseqüència un
petit nivell de desenvolupament.
Renovació del paviment de cautxú i tancat existent
Per millorar la zona de jocs actual es proposa l’arranjament de la zona de sorral, delimitada amb un mur
de formigó per tal d’evitar que la sorra envaeixi la zona de cautxú.
Seguint la nova delimitació de la zona de jocs, es procedirà a encintar‐la per garantir una correcta execució
del paviment i reubicar i ampliar la tanca existent
Sobre una solera de formigó es disposarà el nou paviment de cautxú de diversos colors segons el disseny
adjunt i complint en tot cas els gruixos marcats pel fabricant en funció de l’alçada de caiguda. En tot cas i
en tot moment es garantirà un gruix de 5cm.
Dotació de jocs inclusius i nous jocs de nens de 0‐3 anys
Es preveu la ubicació d’una sèrie de jocs inclusius segons es pot comprovar a les fitxes incloses al final del
document. Concretament un gronxador i un joc giratori
Per completar la zona de jocs de nens petits, es traslladaran el rocòdrom i el joc de cordes fora de la zona
de joc actual i es col∙locarà un nou gronxador amb dues cistelles i un joc interactiu amb tobogan.
Traslladat dels jocs de nens grans existents fora de la zona de jocs actuals
Es preveu col∙locar els jocs traslladats (el rocòdrom i el joc de cordes) fora de la zona de jocs actual, on es
pugui seguir ampliant la dotació de jocs per a nens grans. Aquesta àrea es pavimentarà amb paviment
tipus “ull de perdiu”.
Construcció d’una tirolina
En paral∙lel a la zona de jocs existent es preveu la instal∙lació d’una tirolina d’un sol sentit i 20 m de llargada
per a un joc actiu per part dels nens d’edat més avançada.
Es pavimentarà amb un paviment tipus “ull de perdiu” de 30cm de gruix.
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6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. Justificació de l’obligatorietat de redacció del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
L'article 4 "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y
salud en las obras" del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción estableix:
"1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
75 millones de pesetas.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio básico de seguridad y salud."
La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción* ja que facilita la interpretació tècnica del Real Decreto 1627/1997. Interpreta
aquests supòsits i facilita la seva interpretació.
La guia indica:
Supòsit "a"
Los 75 millones de pesetas equivalen a 450.759,08 euros.
El presupuesto de ejecución por contrata se obtiene a partir de los siguientes conceptos: PEC =
(PEM + GG + BI) x (1+IVA)
Donde:
PEC = Presupuesto de ejecución por contrata.
PEM = Presupuesto de ejecución material.
GG = Gastos generales.
BI = Beneficio industrial.
IVA = Impuesto sobre el valor añadido.
Supòsit "b"
Este apartado será de aplicación cuando se den las dos condiciones enunciadas en el mismo de
forma simultánea, es decir, duración y número de trabajadores.
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Supòsit "c"
Para su cálculo se puede aplicar la siguiente fórmula... (veure la Guia)
Donde:
n = Número de períodos en los cuales el número de trabajadores permanece constante.
i = Período de tiempo durante el cual el número de trabajadores permanece constante.
Ti = Número de trabajadores para cada periodo i.
Di = Número de días de trabajo para cada periodo i.
Para el cálculo del volumen de mano de obra estimada, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Con el fin de computar el número de trabajadores, se considerará el total de los necesarios
para ejecutar la obra en el plazo previsto en el proyecto, con independencia de que en dicha
ejecución participen una o varias empresas o trabajadores autónomos.
2. Como referencia, un día de trabajo equivale a una jornada de 8 horas.
Cuando el sumatorio sea superior a 500, se elaborará el preceptivo estudio de seguridad y salud.
JUSTIFICACIÓ EN EL CAS DE LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
L’ARRANJAMENT DEL PARC INFANTIL SITUAT AL PARC DE CAN MORRAL AL
T.M. D’ ABRERA.
Supòsit "a"
PEC obra(inclòs IVA) és inferior a 450.759,08 euros => COMPLEIX
Supòsit "b"
La duració d’obra prevista és de 2 meses (igual a 60 dies). En cap moment es preveu que hi hagi
més de 20 treballadors simultàniament => COMPLEIX
Supòsit "c"
La duració d’obra prevista és de 8 setmanes (6 dies/setmana) i 5 treballadors de mitja.
Això suma 240 jornals que és inferior als 500 jornals fixats => COMPLEIX
Supòsit "d"
No es tracta d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies ni preses => COMPLEIX
*Enllaç: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
MILLORA DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS AL PARC DE CAN MORRAL, ABRERA
Emplaçament:
PARC DE CAN MORRAL
Superfície construïda:
1200 M2
Promotor:
AJUNTAMENT DE ABRERA
Arquitecte/s autor/s de la memòria valorada:
ADRIÁN CALVO L’ORANGE / IVAN PÉREZ BARÉS / SANTIAGO PEREZ HUERTAS /
CRISTINA ACOSTA MARTINEZ
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
ADRIÁN CALVO L’ORANGE / IVAN PÉREZ BARÉS / SANTIAGO PEREZ HUERTAS /
CRISTINA ACOSTA MARTINEZ

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
DESCONEGUT
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
EDIFICIS RESIDENCIALS
Instalꞏlacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
AIGUA / ELECTRICITAT / CLAVEGUERAM / ENLLUMENAT
Tipologia de vials:
Tots els vials al voltant de l’àmbit es troben pavimentats. La principal via d’accés és a través del
carrer Antonio Machado
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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

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
9
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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.
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 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.

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs









Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs













Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
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Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Revestiments i acabats













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal·lacions












Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres
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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 o 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
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.
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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 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.
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7. NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
seves modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º
Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS
EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE: 15/06/52) i les

(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998

(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1
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PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

Barcelona, Octubre de 2018
Els autors del projecte
Territori 24 arquitectura i urbanisme, s.l.p.

Adrià Calvo L’Orange
Arquitecte
Núm col·legiat: 53138-3

Ivan Pérez Barés
Arquitecte
Núm col·legiat: 33344-1

Santiago Pérez Huertas
Arquitecte
Núm col·legiat: 67847-3

Cristina Acosta Martínez
Arquitecta
Núm col·legiada: 70126-2
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7. GESTIÓ DE RESIDUS
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament restes vegetals i runa en petita quantitat, ja que
la majoria d’elements de mobiliari que s’arrenquen es reubiquen o es guarden.
Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres el compliment de les obligacions que determina el
Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i serà el responsable de
l’avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que s’originin en les operacions
d’arrencades, excavació i col∙locació d’elements urbans o vegetals, de les operacions de destriament o
recollida selectiva, i de les instal∙lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en cas que
no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent‐se a aportar la documentació necessària referent
al destí final dels residus, així com l’acceptació dels mateixos per part de l’abocador autoritzat o de la
planta de reciclatge que se’n faci càrrec.
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8. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Zona Pavimentada del Parc de Can Morral

Estat actual dels jocs infantils
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Estat actual dels jocs infantils

Zona est on es preveu la instalꞏlació de la tirolina
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Zona nord on es preveu la instalꞏlació del nou sorrer
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9. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

22

899,50 €

6,08 €

u

m

Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb
m3
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Transport de terres a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió m3
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

F2R5426A

F2R3506A

F21R11A5

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de m3
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec U
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)

7,51 €

8,51 €

166,77 €

3,69 €

12,33 €

3,33 €

7,30 €

719,50 €

u

F22617AC

F22134AB

F2213422

F2194AAB

31,04 €

preu

m

U.A.

tanca
escalada
xarxa
Demolició de paviment continu de cautxú de fins a 15 cm de gruix, amb
m2
compressor i càrrega sobre camió
escalada
xarxa
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20‐50), realitzada amb pala m3
excavadora i càrrega directa sobre camió
Recol∙locació
Tirolina
Ampliació
Buidat de sorral amb mitjans manuals i càrrega directa sobre camió
m3

Descripció
DEMOLICIONS MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F216R2AB
Desmuntatge acopi i recol∙locació de tanca de zona de jocs, i enderroc de
daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
F216R2AC
Desmuntatge acopi i recol∙locació de element d'escalada, i enderroc de daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
F216R2AD
Desmuntatge acopi i recol∙locació joc xarxa tridimensional, i enderroc de
daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
F219FFA0
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Pressupost: zona de jocs infantils Can Morral

1,00

17,00

1,00

5,00

16,00
22,50
17,00
5,00

9,20
7,50

17,00
15,50
15,00

1,00

1,00

17,00

l

1,00

0,30

1,00

0,20

0,40
0,40
0,20
0,50

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

h

1,00

0,20

1,00

5,00

9,00
4,00
13,00
5,00

6,30
7,50

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

a

132,80

1,00

4,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00

ut

1,30

1,30

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

fx

172,64

1,33

4,00

5,00

57,60
36,00
44,20
12,50

57,96
56,25
137,80

17,00
31,00
30,00
114,21

78,00

1,00

1,00

17,00

amidament

1.296,53 €

11,28 €

667,08 €

18,45 €

154,13 €

458,87 €

833,73 €

474,24 €

899,50 €

719,50 €

PREU
6.649,21 €
527,68 €

OCTUBRE 2018

Retirada d'element de mobiliari urbà ancorat al terra, enderroc de daus de u
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

F21Q25ac

U.A.
m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una m3
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Descripció
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

F2RA7LP0

F2RA7580

4,42 €

3,23 €

preu
13,07 €

1,00

1,00

l
1,00

1,00

1,00

h
1,00

1,00

1,00

a
1,00

3,00

172,64

ut
1,33

1,00

1,00

fx
1,00

3,00

172,64

amidament
1,33

13,26 €

557,63 €

PREU
17,33 €

F9A120AB

F9AQU2AB

F9AQU2AB

G7B111AC

F9A235AB

F965P7DH

F9Z4MA16

F9365G11

F227R00F

URBANITZACIÓ

U.A.

tirolina
ampliació

Recol∙locació
Tirolina
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90
a 100 g/m2, col∙locat sense adherir
Recol∙locació
Tirolina
Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo,
seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics
Recol∙locació
Tirolina
Paviment per a zona infantil de sorra fina de silice "AFC H" tipus volley platja,
seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics
Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
m3

m3

m3

m2

Grava de pedrera de pedra o maó matxucat de 30 a 50 mm, subministrada a m3
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

m2
Recol∙locació
Tirolina
Ampliació
Base de formigó HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima m3
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
m2
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6‐6 mm 6x2.2 m B500SD UNE‐EN
10080
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 m
de 25x15 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,
col∙locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
Recol∙locació
Tirolina
Ampliació

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Descripció

17,71 €

35,71 €

26,71 €

1,50 €

21,31 €

27,16 €

3,86 €

77,82 €

1,24 €

preu

26,50
17,00
13,00

16,00
22,50
5,00

16,00
22,50

16,00
22,50

25,00
26,50
17,00
1,00

17,00

16,00
22,50
17,00
17,00

l

1,00
1,00
2,00

0,30
0,30
0,40

1,00
1,00

0,10
0,10

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
0,15

h

0,20
0,20
0,20

9,00
4,00
5,00

9,00
4,00

9,00
4,00

1,00
1,00
1,00
13,00

13,00

9,00
4,00
13,00
13,00

a

2,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00
1,00
2,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

ut

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,20

1,00
1,00
1,00
1,00

fx

10,60
3,40
10,40

34,40

43,20
27,00
10,00

144,00
90,00
70,20

14,40
9,00
234,00

50,00
53,00
17,00
26,00
23,40

146,00

265,20

221,00
33,15

365,00
144,00

amidament

609,22 €

357,10 €

1.875,04 €

351,00 €

498,65 €

3.965,36 €

1.023,67 €

2.579,73 €

PREU
20.732,89 €
452,60 €

FQAE45AE

FQAE45AD

FQ213112

MOBILIARI

F2RA7LP0

F2R3506A

F6A72H17

14524CAB

F3Z112P1

F2225121

MURS I TANCATS

F9PA11AB

Subministre i instal∙lació d'aparell giratori adaptat pr cadira de rodes model u
Happy Ludic Spin o equivalent, amb ancoratges fixats amb formigó

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
u
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó
Subministre i instal∙lació de gronxador amb 1 seient infantil niu model
u
Happy Ludic Place o equivalent, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Transport de terres a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió m3
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una m3
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

sorral
Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, m3
model Happy Ludic Wide o equivalent amb estructura de muntants de fusta
tractada, encastada al suport amb daus de formigó

sorral
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL‐150/P/20 de m3
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
sorral
Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
m3
d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA‐25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny m3
compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

U.A.
Recol∙locació
Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa (40+10) a m2
base de resines sintètiques amb partícules de cautxú i EPDM de diversos
colors formant figures geomètriques, d'aplicació manual.
ampliació
escalada
xarxa

Descripció

6.541,20 €

1.462,50 €

126,28 €

3,23 €

7,51 €

103,62 €

218,72 €

11,15 €

8,59 €

26,91 €

preu

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00
26,00

20,00

20,00

17,00
9,20
7,50

l
25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

0,10

0,70

1,00
1,00
1,00

h
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

0,80

0,80

13,00
6,30
7,50

a
0,20

1,00

1,00

1,00

11,20

11,20

0,54
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

ut
2,00

1,00

1,00

1,00

1,30

1,30

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

fx
1,00

1,00

1,00

1,00

14,56

14,56

10,80
26,00

1,60
10,80

11,20
1,60

11,20

221,00
57,96
56,25

amidament
10,00
335,21

6.541,20 €

1.462,50 €

25.221,98 €
126,28 €

47,03 €

109,35 €

2.694,12 €

2.362,18 €

17,84 €

5.326,72 €
96,21 €

9.020,50 €

PREU

u

u

u

U.A.
u

21,0%

PEC
IVA

PCA

6,0%
13,0%

PEM
BI
DG

720,00 €

4.900,00 €

3.697,00 €

3.550,00 €

preu
1.248,00 €

2,0%

Realització d'un aixecament topografic amb definició a escala 1/200 segons u
sistema de coordenades ETRS 89 i ajust geomètric dela proposta i realització
de projecte As‐Built

Descripció
Subministre i instal∙lació de gronxador amb 2 seients infantils cistella model
Happy Ludic MAXXA o equivalent, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb
formigó
Subministre i instal∙lació tobogán model Happy Ludic Coltan o equivalent,
muntat sobre daus de formigó
Subministre i instal∙lació Llit elàstic model Happy Ludic Playground XL
200x200cms o equivalent, inclou marc de llosetes de cautxú 250x250cm i
tota l'obra civil.
Subministre i instal∙lació conjunt tirolina model Happy Ludic Aspen o
equivalent, muntat sobre daus de formigó

SUBTOTAL
Seguretat i salut

IZ00TOPO

VARIS

FQAE45AJ

FQAE45AI

FQAE45AI

FQAE45AF

1,00

1,00

1

1

l
1,00

1,00

1,00

1

1

h
1,00

1,00

1,00

1

1

a
1,00

1,00

1,00

1

1

ut
1,00

1,00

1,00

2

1

fx
1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

amidament
1,00

86.140,31 €

71.190,34 €
14.949,97 €

59.823,82 €
3.589,43 €
7.777,10 €

58.650,80 €
1.173,02 €

720,00 €
720,00 €

4.900,00 €

7.394,00 €

3.550,00 €

PREU
1.248,00 €

MEMÒRIA VALORADA

10.

MILLORA DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL PARC DE CAN MORRAL, ABRERA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EMPLAÇAMENT
PLANTA ESTAT ACTUAL
PLANTA ENDERROCS
PLANTA ELEMENTS A CONSTRUIR
PLANTA GENERAL
FITXES DELS ELEMENTS DE JOCS I DETALLS CONSTRUCTIUS

23

