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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

OBJECTE DE L’ENCÀRREC

Descripció general

L’objecte de la present memòria és la renovació de la gespa artificial dels terrenys de joc dels camps de futbol de
Can Zam 1 i Can Zam 2. Els camps de futbol es van posar en funcionament l’any 2008, i donat la intensitat d’ús
del mateix i el temps transcorregut des de la seva instal·lació, és necessari la reposició de la gespa per tal de
garantir la qualitat de la pràctica esportiva. Es contempla també la substitució dels canons de reg, col·locant-los
elevats per tal de garantir un millor funcionament i durabilitat.

Els dos camps de futbol de Can Zam són camps dobles poliesportius CAM-2, de dimensions 105m x 63m.
Actualment s’utilitzen per a entrenaments diaris i partits el cap de setmana. Disposen d’un accés des de la zona
d’aparcament situada al nord de l’equipament, el que permetrà l’accés al terreny de joc de la maquinària i del
material necessaris.

ANTECEDENTS
El projecte del què formen part els camps de futbol objecte del present document correspon al “Projecte
Executiu d’ordenació de l’espai Poliesportiu de Can Zam”, redactat pels arquitectes Jaume Artigues i Vidal i
Stefano Cortellano, l’abril del 2006. El projecte contempla la construcció de dos terrenys de joc de 105x63m que
queden dividits per un edifici lineal rectangular que dóna comunicació als dos espais esportius i que conté sis
vestuaris de grups per cada camp, vestuaris d’àrbitres, infermeria, àrea d’administració, magatzem i recepció,
etc. Cadascun dels camps disposa de grades amb una capacitat de 270 persones. Cal tenir present que el sistema
de rec tant del camp com de les zones enjardinades de l’entorn es realitza a partir d’aigües freàtiques.
Els camps de futbol estan parcialment damunt de l’estructura de la de la Línia 9 del metro, com queda reflectit
en la documentació urbanística i la documentació gràfica de la present memòria.
Adjacents als camps de futbol i edifici de vestuaris, es troben les pistes d’atletisme d’Antoni Amorós.

Els dos camps tenen una base asfàltica. De la inspecció visual realitzada, el camp de Can Zam 1 té plantejades les
pendents a quatre aigües amb recollida mitjançant canal a tot el perímetre; es detecten certes irregularitats en la
superfície que semblen venir d’intentar dissimular les pendents per veure rectes les línies de marcatge que
segueixen aquestes quatre pendents. En canvi, el camp de Can Zam 2 té les pendents a dos aigües, amb recollida
mitjançant dues canals del llarg del camp, i sembla que es troba en bones condicions, fet que es comprovarà en
el moment de la retirada de la gespa actual.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Els camps disposen d’un marcatge de F11 en color blanc de 10 cm d’amplada i 2 de F7 en color groc amb una
amplada de 8cm.
La gespa presenta una pèrdua de verticalitat total, la fibra original tenia una longitud de 60 mm i presenta en
l’actualitat una llargada mitja aproximada de 38 mm. També s’observa un trencament longitudinal que comporta
una amplada de fibra mitja de 0.7 mm.
Les propietats biomecàniques no compleixen els paràmetres mínims per a la pràctica del futbol amb el
corresponent risc elevat de lesions pels esportistes. També s’observen diverses reparacions en les que s’ha
substituït zones desgastades per gespa similar.

DADES GEOTÈCNIQUES
Per a la redacció de la memòria, s’ha tingut accés a informació de l’estudi geotècnic realitzat per al projecte
d’ordenació general del complex esportiu redactat l’any 2006.
Per donar una visió global de les seccions geogèniques del terreny, s’adjunten els perfils extrets del document
”Estudi geotècnic Espai esportiu Can Zam- Annex geotècnic sector 2” redactat per RSE Aplicaciones territoriales
S.A. el març de 2006. “

Secció AA’: correspon aproximadament a una secció transversal de Can Zam 2 a Can Zam 1
Per tant, podem dir que la gespa artificial ha esgotat el termini de la seva vida útil.
Els camps tenen un sistema de reg per aspersió i xarxes para gols que es conservaran, i per motius d’eficiència
del sistema i de seguretat per als usuaris s’executarà una actuació per elevar la cota de reg dels canons
d’impulsió que actualment són arran de gespa fins a una alçada de 2 m.
Amb aquests antecedents, es redacta el present document amb la finalitat de trobar la millor solució tècnica per
substituir el sistema de gespa artificial, conservant la base i elevant els canons de reg.
Una de les condicions establertes com a punt important i de partida és la utilització del reblert de la gespa que es
retira, pel llastrat de la nova gespa, havent de garantir el compromís de la qualitat del sistema i de joc no
disminueixin, garantint les certificacions de la FIFA.
La gespa retirada es reutilitzarà o es portarà a un gestor de residus, l’empresa adjudicatària entregarà el certificat
de la gestió de residus a la Propietat. El reciclatge i reaprofitament dels materials permet reduir el cost i ser
respectuós amb el medi ambient.

Secció CC’: correspon aproximadament a la secció per la zona de les grades de Can Zam 1

Relació de superfícies
La superfície de l’àrea d’actuació és:
- Camp de Can Zam 1: 6.615,00 m²
- Camp de Can Zam 2: 6.615,00 m²
Total superfície d’intervenció: 13.230 m²

Secció DD’: correspon aproximadament a la secció longitudinal del camp de futbol de Can Zam 2.
Es comprovarà l’estat de la base asfàltica a l’edifici de la línia 9 del metro, per veure si hi ha hagut assentaments.
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TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
L’empresa farà la implantació a l’obra segons el que defineixi el Pla de seguretat i conforme a les directrius
marcades per la DF i el propi Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Es procedirà a la preparació de la zona de treball, retirada dels elements com ara porteries, banderins,
banquetes, tapes dels canons de reg actuals, reixes de les canals etc per tal de deixar els terrenys de joc lliures.
Aquests s’emmagatzemaran per tal que no es malmetin i la Propietat decidirà quins elements es reutilitzen o si
es porten a l’abocador.
Es procedirà a l’estudi del reblert existent en els dos camps: per una banda es mirarà quin són els nivells actuals
de sorra de sílex i de cautxú SBR; per l’altra, es realitzarà una extracció a cada camp mitjançant aspiració in situ
d’una sèrie de mostres de reblert per tal d’analitzar les propietats i granulometria per part d’un laboratori
independent homologat que certifiqui l’estat i idoneïtat dels reblerts per a la seva la seva reutilització. L’empresa
adjudicatària aportarà els certificats corresponents i el sistema de gespa artificial indicant els kg/m2 de nova
aportació de reblerts necessaris.

Esquema de la instal·lació:

1
2
3
4
5
6

DESMUNTATGE DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT
Es procedirà a la retirada del material instal·lat (gespa i reblert de sorra i cautxú) mitjançant maquinària
específica a aquest efecte. El procés de desmuntatge de la gespa artificial es realitzarà de la següent manera:


Tall de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga mitjançant una màquina talladora tipus Turfcutter
o equivalent.



Retirada de la gespa en rotlles de 2m d’amplada, mitjançant una maquinària recicladora tipus
TurfMuncher o equivalent, que permet l’enrotllat de la gespa i la separació dels materials de reblert (la
sorra de sílice per una banda i el cautxú SBR per l’altra). Els rotlles extrets, d’una amplada de 2m i una
llargada equivalent a l’amplada del camp, es numeraran per tal de facilitar-ne la identificació. Es farà
acopi de la gespa a les dependències municipals que determini l’Ajuntament per al seu reaprofitament o
quedarà a disposició de l’empresa adjudicatària per a la serva reutilització, havent d’aportar, en aquest
cas, el document acreditatiu de la seva nova ubicació. Per la resta de material no reaprofitat, l’empresa
procedirà a la seva retirada i transport a abocador autoritzat. Els reblerts separats que s’obtenen es
carregaran directament a big-bags i s’emmagatzemaran per a la seva posterior reutilització en la nova
gespa artificial. Aquesta separació de sorra i sílex és fonamental per garantir la homogeneïtat de
repartiment durant la seva reintroducció al nou sistema de gespa artificial. Els big-bags
s’emmagatzemaran damunt de palets i es recobriran amb fundes de plàstic, per tal d’aïllar-los de la
humitat.

El procés de tall del paviment de gespa artificial pot produir l'abocament d'una petita quantitat de mix de sorra i
granulat de cautxú, que queda dipositat sobre la subbase de la gespa artificial. Es procedirà a la seva retirada
mitjançant el bufat de la superfície.

Columna de reg i canó aeri
Tapa
Cap de l’hidrant
Caixa de registre prefabricada
Electrovàlvula
Unió de transició a 90º electrosoldable

INSTAL.LACIÓ DE LA NOVA GESPA ARTIFICIAL
REPLANTEIG
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es farà un aixecament topogràfic de cada camp per tal de
comprovar les rasants de la base de joc i les mides dels camps.
Es comprovarà l’estat de la base asfàltica, procedint a la reparació de les zones que puguin estar afectades. Es
traspassarà el límit de la edificació de la L9 indicat en la documentació gràfica que acompanya a la memòria, per
comprovar si hi ha hagut assentaments en aquests punts. Pel que fa al camp de Can Zam 1, es revisaran els
recrescuts realitzats i s’anivellaran intentant suavitzar les pendents per eliminar l’efecte visual de les línies de
marcatge inclinades.
Es deixarà la superfície neta de residus de qualsevol tipus i llesta per rebre el nou sistema de gespa artificial.

ELEVACIÓ DELS CANONS DE REG
Un cop s’hagi finalitzat el desmuntatge del camp, es procedirà a substituir els canons existents de superfície per
uns d’elevats, per tal que el reg es faci des d’una alçada >2m, tant per evitar perill als usuaris com per augmentar
l’eficàcia del sistema de reg amb un major abast de cada canó. S’ajustarà i revisarà la instal·lació existent de reg
així com la regulació dels canons, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament.
Les columnes dels canons portaran una funda amb escuma i folrat de PVC de color blau per protegir als jugadors
enfront dels impactes.

Es comprovaran abans de començar a instal·lar la gespa:
 Marcatges
 Situació d’ancoratges dels equipaments esportius a col·locar.
 Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge previst.
Amb aquest procediment s’evitarà:
 Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp.
 Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.
 Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà optimitzar el consum d’adhesiu i cinta.
Posteriorment, es procedirà l’estesa i encolat de la nova gespa.
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ESTESA DE LES BOBINES
Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics adients que no facin malbé la base existent. L’operació
es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense plecs i perpendiculars a l’eix del terreny de
joc. La primera bobina es col·loca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les següents bobines se
superposarà 5 cm per sobre de l’anterior. En cas que la bobina tingui una línia de marcatge inserida serà
necessari posicionar la línia de joc al seu emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la
superposició. Serà imprescindible col·locar un cordill a l’emplaçament exacte de la línia de marcatge.

fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un espessiment de la cola,
entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la temperatura ambient.
La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a passos curts amb un peu a cada banda de la junta.
No és recomanable aplicar la pressió mitjançant un corró, donat que el seu petit diàmetre acostuma a provocar
arrugues.
Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color verd per gespa d’altres
colors (normalment blanc, groc, blau o vermell).
Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de gespa doble,
que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies.

PREPARACIÓ DE JUNTES
La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta plàstica,
es farà retallant una amplada d’una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant l’excedent de la
vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.
Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per
tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta
operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al mínim per evitar
tallar les fibres al mateix temps que el suport base.
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues parts
de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendència
a tancar massa les juntes.
Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col·locaran a testa de manera lateral, i
així quedaran llestes per enganxar.
Una vegada preparada la junta a testa, és convenient procedir al seu encolat el més ràpidament possible.
Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant no
sigui satisfactòria.
En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o
tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que es
puguin enganxar el mateix dia.

El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una vegada marcada la línia
amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa
manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit.
S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensió (per gradient de
temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha ajustat prèviament a la màquina de
tall. És convenient realitzar una prova prèvia i mesurar el resultat abans d’ajustar l’amplada de tall. Aquesta
diferencia d’espai pot ser diferent segons la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se més en els talls
transversals que en els longitudinals.
LLASTRAT DE SORRA I CAUTXÚ
Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant un dúmper dosificador, d’aquesta manera
s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc uniforme i que
compleixi totes les propietats esportives i mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície esportiva.
L’aplicació d’ambdós llastrats es realitza en capes, la sorra en 2 capes i el cautxú en 3 capes, tot fent una
raspallada entre capa i capa per garantir que el llastrat entri entre les fibres de la gespa. L’alçada de la fibra de
gespa vista per sobre del granulat de cautxú acostuma a estar compresa entre 15 i 20 mm.
Una vegada finalitzada la instal·lació s’haurà d’aportar certificat d’assaig UNE 15330-1 dels terrenys de joc
realitzat per un laboratori homologat independent que inclogui l’assaig d’identificació del producte.

ENCOLAT DE LES JUNTES

EQUIPAMENT ESPORTIU

Donat que es tracta d’una instal·lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfàltic), les bobines aniran
unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les
juntes amb marcatge. La bobina es fixarà a la cinta mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent amb un
consum aproximat de 550 gr/ml. La quantitat exacta la determinarà la separació entre les dents d’una espàtula
adaptada: B2 per als suports base de relleu petit i B3 per als relleus del tipus monofilament. L’adhesiu es
prepararà segons indicacions del fabricant.

Es contempla la substitució del joc de porteries de futbol 11 i dels dos de futbol 7 abatibles d’ambdós camps. A
cada camp també es preveurà la col·locació de dos porteries més de futbol 7 per poder ampliar les zones
d’entrenament. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748.

Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es troba
ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja que estadísticament, la major part de les
vegades que es desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la cinta plàstica al
centre de la junta.

Les banquetes existents es retiraran durant l’execució dels treballs i es tornaran a instal·lar en el mateix lloc.
Es procedirà a la neteja de les canals existents i es tornaran a col·locar les reixes retirades i emmagatzemades.
Donat que algunes es troben actualment en mal estat, s’ha previst la substitució d’aproximadament un 30% de
les reixes per noves de les mateixes característiques que les actuals.
Per finalitzar, es procedirà a la neteja general d'obra i retirada d'elements sobrants de la mateixa.

Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a l’exterior
es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la longitud
aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base.
Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, i posteriorment es
realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de polimerització de la cola, ja que
aquest tipus d’adhesius no presenten adherència inicialment. La primera aplicació de pressió te per objectiu fer

4
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM 1 i CAN ZAM 2 – SANTA COLOMA DE GRAMENET

NORMATIVA APLICABLE
MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària farà el manteniment durant 8 anys de la gespa, que serà com a mínim:
1 vegada al mes:
1. Airejar i escombrar manualment amb raspall específic de les zones de mes pes estàtic: porteries, punts de
penal i de sacada i davant banquetes, redistribuint cautxú existent en altres zones o aportant de
magatzem, a aquestes zones per aconseguir protegir més la fibra, retardant la seva decantació i
degradació natural i conservar les propietats biomecàniques del sistema.
2. Neteja de zones de difícil accés mitjançant bufadors (límits exteriors del terreny de joc, zona d’aspersors,
zona interior de les porteries)
3. Neteja de contaminació superficial el terreny de joc (fibres deteriorades, fulles, papers, etc..) mitjançant
maquinària especialitzada amb raspall rotatiu.
4. Raspatllar i redireccionar les fibres per aconseguir millors condicions de joc i preveure el desgast i
degradació natural de les fibres de gespa. Bàsic protegir el fil i evitar la seva degradació, tot verificant i
mantenint sempre el reomplert (amb aportació si s’escau) a no menys de 10-15 mm de la cota superior del
fil, deixant només aquest espai com a fil lliure.
1 vegada a l’any:
1. Verificació de les juntes d’unió i reparació dels possibles desperfectes. Fins a un màxim de 10 metres
lineals.
2. Descompactació general amb maquinaria especifica SPORTCHAMP, VERTI-TOP p similar, per remoure el
reomplert de la superfície de gespa sintètica, descompactant i alternant amb raspalls per redistribuir
aquest uniformement per tota la superfície del camp, aquest treball ajudarà a tornar donar volum al
reomplert i a protegir la fibra per preveure i retardar la seva degradació natural i a facilitar el sistema
drenatge per evacuació d’aigües.
3. Tractament preventiu i desherbat químic si fos necessari amb herbicida exfoliant.
4. Neteja de les canals del perímetre revisant les reixes de protecció, que estiguin ben subjectes i no
trencades.

NORMATIVA ESPECÍFICA
Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior.
Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo
UNE-EN 15330-1:2014
Determinación de la resistencia de las juntas de los pavimentos sintéticos
UNE-EN 12228:2014
Determinación del comportamiento a la rodadura del balón
UNE-EN 12234:2014
Determinación del comportamiento vertical del balón
UNE-EN 12235:2014
Determinación de resistencia a abrasión de hierba sintética sin relleno
UNE-EN 13672:2005
Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas
UNE-EN 14836:2006
Plásticos . Plàsticos reciclados . Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado.
UNE-EN 15343:2008

NORMATIVA GENERAL
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb
discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
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RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Llei d’accessibilitat

Control de qualitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Salubritat

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

HS 3 Qualitat de l’aire interior

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

HS 4 Subministrament d’aigua

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

HS 5 Evacuació d’aigües

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el
complementen.

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la
Generalitat de Catalunya)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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RESUM DE PRESSUPOST
– RESUM DE PRESSUPOST CAN ZAM 1
CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
CAPÍTOL 2 PAVIMENTS
CAPÍTOL 3 INSTAL.LACIONS
CAPÍTOL 4 EQUIPAMENTS
CAPÍTOL 5 VARIS
CAPÍTOL 6 MANTENIMENT

33.844,75
119.070,00
5.485,20
12.176,37
5.170,27
15.000,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL ............... 190.746,59
13,00% Despeses Generals..................... 24.797,06
6,00% Benefici industrial ....................... 11.444,80
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA........ 226.988,45
21% I.V.A................................................ 47.667,57
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÒS.......274.656,02
Puja el pressupost per contracte la quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB DOS CÈNTIMS.

– RESUM DE PRESSUPOST CAN ZAM 2
CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
CAPÍTOL 2 PAVIMENTS
CAPÍTOL 3 INSTAL.LACIONS
CAPÍTOL 4 EQUIPAMENTS
CAPÍTOL 5 VARIS
CAPÍTOL 6 MANTENIMENT

24.282,75
119.070,00
5.485,20
11.599,54
2.577,10
15.000,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL ............... 178.014,59
13,00% Despeses Generals..................... 23.141,90
6,00% Benefici industrial ....................... 10.680,88
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA........ 211.837,37
21% I.V.A................................................ 44.485,85
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÒS.......256.323,22
Puja el pressupost per contracte la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Segons s’exposa a l’article 77 punt 1.a) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, vist que la quantia
econòmica de l’obra és inferior a 500.000€, no és indispensable que l’empresari disposi d’una classificació
determinada.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini d’execució de les obres de Can Zam 1 s’estima en 38 dies laborables.
El termini d’execució de les obres de Can Zam 2 s’estima en 36 dies laborables.

PLA D’OBRES
– PLA D’OBRES CAN ZAM 1
SUBSTITUCIÓ DE GESPA ARTIFICIAL CAN ZAM 1
ACTIVITAT
Acta replanteig
Implantació a obra
Desmuntatge de l'equipament esportiu
Retirada de la gespa existent
Reparació de la subbase
Elevació dels canons de reg
Col.locació de la gespa
Marcatge de línies
Neteja de canals perimetrals
Revisió i posta en marxa sistema de reg
Assaigs gespa
Muntatge equipament esportiu
Neteja i final d'obra

38 dies

MES 1

MES 2

MES 1

MES 2

1 dia
1 dia
5 dies
5 dies
2 dies
15 dies
4 dies
1 dia
2 dies
2 dies
2 dies
1 dies

– PLA D’OBRES CAN ZAM 2
SUBSTITUCIÓ DE GESPA ARTIFICIAL CAN ZAM 2
ACTIVITAT
Acta replanteig
Implantació a obra
Desmuntatge de l'equipament esportiu
Retirada de la gespa existent
Reparació de la subbase
Elevació dels canons de reg
Col.locació de la gespa
Marcatge de línies
Neteja de canals perimetrals
Revisió i posta en marxa sistema de reg
Assaigs gespa
Muntatge equipament esportiu
Neteja i final d'obra

36 dies
1 dia
1 dia
5 dies
3 dies
2 dies
15 dies
4 dies
1 dia
2 dies
2 dies
2 dies
1 dies

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2022.
REVISIÓ DE PREUS
No procedeix la revisió de preus, ja que no es preveu una durada superior a un any en l’execució de les obres.
Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP
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ANNEXES A LA MEMÒRIA
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
REPOSISIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM 1 i 2
Emplaçament:
Avinguda de l’Anselm de Riu, 15 – Avinguda de la Pallaresa
Superfície:
13.230 m2 de gespa artificial a renovar.
Promotor:
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Arquitecta autor de la memòria valorada:
Maite MARTÍN BARANERA
Tècnica redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Maite MARTÍN BARANERA

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Can Zam 1 té pendents a quatre aigües i recollida perimetral.
Can Zam 2 té pendents a dues aigües en sentit transversal cap als interceptors lineals.
Característiques del terreny:
El terreny correspon a un reblert de 20 m en la zona més desfavorable sobre graves i sorres grolleres.
La meitat dels camps de futbol es troben situats damunt de la Línia 9 del metro.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Entremig dels dos camps es situa un edifici lineal de vestuaris i serveis.
Instal·lacions de serveis públics:
Enllumenat, aigua, sanejament.
Tipologia de vials:
Accés per zona d’aparcament a través de vial de baixa densitat de circulació.

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, l'empresa
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, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les
persones que treballen a l'obra 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 les empreses 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 de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista,
sots-contractista i representants de les persones treballadores.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).
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'empresa 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 a les persones que treballen a l'obra

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 de les persones treballadores
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
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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 les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en
règim d'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'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores 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 la persona que treballa a l'obra. 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.
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que
treballa a l'obra 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 la persona treballadora,
i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que
treballen a l'obra 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 l'empresa 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 a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.
Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

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 maquinària














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

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)
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
Acumulació i baixada de runes

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

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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Instal·lacions

Fonaments




















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Ram de paleta

























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))




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
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)









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

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, 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 de les persones que treballen a l'obra 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





Revestiments i acabats












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

Com a criteri general es prioritzaran 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
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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 segons s'estigui protegint a les persones
de la pròpia caiguda o 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

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
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les 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
(BOE: 23/04/1997)

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 a les persones treballadores 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'una persona que treballa a l'obra pel
que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
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)

Mesures de protecció a terceres persones

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

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)

6. PRIMERS AUXILIS

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)

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 les persones accidentades.
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 de les possibles persones accidentades.

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)








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)
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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)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

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

CASCOS NO METALICOS

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

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

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

PROTECTORES AUDITIVOS

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES

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

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
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

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

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

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

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

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

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

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

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

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)

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2022.

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
A. Pla de control de Recepció de productes, equips i sistemes.
OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL DEL PLA
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base per poder justificar
i controlar el compliment de la qualitat de l’obra amb els paràmetres que dictamina el present document.
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista, un laboratori acreditat i la Direcció d'Execució
de l'Obra (en endavant DEO), constituint els agents responsables de l’assegurament de la qualitat de l’obra.
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials, el de processos d'execució i
els controls finals i proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per
la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant
estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla
es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals
o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper
imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials.
S’han numerat els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució del
subministrament i instal·lació de la nova gespa i equipament. Aquests controls són, com a mínim, els especificats
a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que la Direcció Facultativa de l’obra consideri
precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs
complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la
resta de la Direcció Facultativa.
El Programa de Control de Qualitat especifica els components de l'obra que cal controlar mitjançant assaigs, les
classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i
proves que vagin a càrrec del promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat pot preveure anàlisis i
proves complementàries.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini
màxim de 3 dies a comptar des de la recepció de l’assaig. A tal efecte el promotor de l’obra es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el
compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.
El plec de prescripcions tècniques particulars defineix les condicions d’acceptació i rebuig de cada partida i
material de l’obra, per tant s’entén com un document annex que complerta el present Pla de Control de Qualitat
per l‘execució de l’obra.
S’estableixen tres tipus de control:
A. Pla de Control de recepció de materials. Es recollirà tota la informació detallada pel que fa a certificats,
identificacions de fabricants, segells de qualitat, marcatge CE, assaigs del fabricant, i es complementaran amb els
assaigs efectuats pel laboratori de control i especificats en el pla d’assaigs o definits en obra per la D.F.
B. Pla de control d’execució de l’obra. Vetllarà per la correcta realització de les obres segons les especificacions
pròpies de la memòria i plecs de condicions tècniques i particulars per a cada un dels element definits.

Es farà un control de recepció per part de l’empresa contractista de tots els materials rebuts a l’obra sol·licitant:
 Documentació d’origen (fulls de subministrament, etiquetatge, albarans, ...)
 Certificats de garantia
 Marcatge CE
 Distintius de qualitat
 DIT Documents de Idoneïtat Tècnica
 Assaigs efectuats per l’empresa subministradora
Tots els materials de l’obra necessiten els documents d’identificació dels productes actualitzats i traçables i el
marcatge CE. La DF farà un seguiment estadístic dels materials menys importants i intens en els materials
principals de l’obra. En el cas de presentar documentació de qualitat vàlida per un material pot comportar la
suspensió dels assaigs de recepció previstos en el producte. Aquesta documentació de qualitat pot arribar de les
següents maneres:
 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest
concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva
gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i
una campanya sistemàtica d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell
producte.
 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DF. No s'han d’acceptar
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.
 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució.
Pel que fa a la gespa artificial, seguint els criteris mediambientals que regeixen aquesta actuació, el model de
gespa artificial serà un producte amb informe tècnic emès per organisme oficial CSIC (Consell Superior
d’Investigació Científica) o similar, conforme tots els materials que conformen la gespa artificial són
completament recuperables i amb certificat d’utilització de plàstics reciclats en els seus procediments de
fabricació del productor del fil, que s’acreditarà amb la certificació de qualitat de la norma EN 15343:2007 de
reciclabilitat de plàstics.
També cal tenir en compte els criteris de descàrrega i manipulació del producte en obra. La descàrrega s’ha de
realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles per poder aixecar els rotllos de gespa
transversalment. És important fer-ho d’aquesta manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600 – 700 kg i la
manipulació de les bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexió.
Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de la instal·lació. Cada bobina
ha de venir etiquetada indicant la referència del producte en qüestió i la longitud. Es col·locaran a una de les
vores del camp en la posició en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp
amb la posició de les línies definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la manipulació de les bobines.
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats
per la DF. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document final de compliment del
Control de Qualitat de l’obra.
B. Pla de Control d’execució d’obra

C. Pla de control de l’obra acabada. Aquest control certificarà el correcte funcionament de les instal·lacions i
treballs executats per l’empresa contractista, emprant treballs propis de la Direcció Facultativa i, en cas que sigui
necessari, preceptiu o que estigui especificat pel programa de control de qualitat o per la DF, assaigs del
laboratori acreditat a l’obra.

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció. El DF amb les visites
periòdiques efectuarà el control d’execució i la validació dels treballs desenvolupats. La major part d’aquestes
operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra, on s’especifiquen criteris
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d’acceptació i rebuig dels treballs. Per poder documentar aquest control, es prepararà un control basat en els
criteris d’autocontrol del contractista on indicarà, per a cada activitat a controlar, el procediment d'execució i el
programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.
En el cas que el contractista, tingui un Pla d’Autocontrol de Qualitat, s’utilitzarà la base de treball i es millorarà
per adequar-la a la necessitat de l’obra i a les directrius del DF abans del inici dels treballs. Es important recordar
que el PAQ és un document viu, amb possibilitat de modificació i de recollir les circumstàncies particulars de
l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. Les activitats a controlar pel pla de control
d’execució o autocontrol hauran de ser, com a mínim les següents:
- Replanteig de l’obra
- Subbases i paviments
- Xarxa de sanejament
- Xarxa de reg
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà
lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans del inici de l'obra, i de manera consensuada entre el contractista i la
DF, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir (lots).
S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint
la sistemàtica que disposi el propi contractista.
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del
document recopilatori de final d'obra. Alguns dels controls no els pot executar la DF ni el contractista i és
necessari la contractació d’un Laboratori de Control acreditat que verifiqui els resultats i emeti els informes
adients per justificar la seva validació.
S’indiquen a continuació assaigs específics a efectuar per laboratori extern acreditat per la FIFA:




Per finalitzar les obres, es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislació aplicable, programades en el
Programa de control i especificades en el Plec de condicions, així com aquelles ordenades per la Direcció
Facultativa. Serà emès per un test de camp acreditat per la FIFA
El sistema instal·lat haurà d’acreditar la certificació FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO i la EN 15330-1 sense base
elàstica i llastrat amb sorra de sílex i SBR en color negre així com un certificat de resiliència assaig lisport segons
assaig de laboratori homologat d’un mínim de 150.000 cicles de totes les fibres.
S’haurà d’aportar certificat d’assaig apte sota els paràmetres de la norma UNE 15330-1 de les propietats
biomecàniques del terreny de joc realitzat per a la verificació de la qualitat de la instal·lació de la gespa.

Espessímetre

Deformació vertical

Rodadura pilota

Rebot vertical pilota

Abans de l’inici de l’obra, es farà un anàlisi quantitatiu (determinació espessor mitjà dels farciments de
sorra de sílice i granulat de cautxú a extreure) i qualitatiu (definir la qualitat del farciment existent). Es
prendran dades d’espessor en 16 punts diferents de cada terreny de joc per determinar l’espessor mitjà
del farciment. L’espessor en mm equival aproximadament a la quantitat de farciment expressada en
kg/m2 que pot ser extreta del terreny del sistema de gespa artificial existent. Es realitzarà igualment
extracció mitjançant aspiració in situ d’una sèrie de mostres del farciment. Aquestes seran objecte
d’anàlisi de la seva composició, el seu estat actual i la verificació de les seves propietats per garantir la
viabilitat de la seva reutilització. S’aportaran certificats dels assaigs que determinin la granulometria, la
determinació de la densitat real i aparent, assaig de Creep Recovery i de compressió volumètrica.

De l’acreditació del control de recepció en obra, del control de execució i del control de recepció de l’obra
terminada, es deixarà constància en la documentació de l’obra executada.

Un cop realitzada l’entrega del subministrament dels components del sistema de gespa artificial a
instal·lar, la DF seleccionarà una mostra de cadascun d’ells que seran enviades a un laboratori de control
acreditat per la FIFA, fent així el control comparatiu del material subministrat respecte de la fitxa del
fabricant. El certificat presentarà les dades següents:

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2022.

- Granulometria de sorra i cautxú (UNE-EN 933-1)
- Puntades x Superfície (ISO 1763)
- Pes pèl x Superfície (ISO 8543)
- Alçada del pèl (ISO 2549)
- Força d’arrencament del pèl (ISO 4919)
- Identificació material fibra (ISO 11357-3)
- Resistència de les juntes (EN 12228)


C. Pla de control de l’obra acabada.

PRESSUPOST
El cost econòmic per l’execució material dels assaigs, anàlisis i proves a efectuar per laboratori de Control de
Qualitat acreditat serà assumit pel contractista fins a un import màxim de l’1,5% del PEM total de l’obra.

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP

Per a la comprovació de la resistència de les juntes, durant la instal·lació de la gespa l’empresa
adjudicatària tallarà i prepararà, del lloc que esculli la DF, dos mostres de 80cm de longitud en sentit de
la cinta adhesiva per 30cm d’amplada a cada banda dels extrems de l’ample de la cinta (30cm+ample
cinta+30cm). Aquesta mostra s’enviarà a un laboratori de control acreditat per la FIFA.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS CAMP DE CAN ZAM 1
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS CAMP DE CAN ZAM 2

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2022.

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP
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Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2022.

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
II.1 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA CAN ZAM 1
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II.1 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA CAN ZAM 2
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III. PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
B
MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B03L- SORRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03L-05CR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: - De pedra calcària - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots e ls
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes - Partícules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <=
1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <=
0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi
tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi
es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a
exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a
exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
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- Resta de casos: <= 0,3% en pes

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm ¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦ A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl
o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el
que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració
de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
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La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid,
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla,
assoleixi les condicions exigides.

S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el
següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d'ús no estructural.

B0 MATERIALS BÀSICS
B09 ADHESIUS
B091- ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B091-06VI.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.

EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un
isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
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Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9R MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS
B9R0- CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS

DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9R0-0J7V.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades
- Rastrells per a tensat de moquetes
- Cinta termoadhesiva
CINTA:
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu.
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la planxa entre 15 i 25 s.
Amplària: >= 50 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FELTRE I CINTA:
Subministrament: En rotlles empaquetats.
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5J- REIXA PER A DRENATGES
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous
de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
- Polipropilè
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar
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segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a
cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de
vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència
satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en
condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una
superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions
següents:
- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32
mm
- Forats: - Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han
d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin
les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

BJ LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS REG
BJS4- ASPERSOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS4-18CR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m,
sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet de sortida
de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg localitzat,
integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la
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canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de la instal·lació
possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del pilot de tres vies es fa
electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la
xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o
amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o
amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha
de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar

- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar, <= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA73G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
-Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització,
selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

P
PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2146-CRE1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una

plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21GP- ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21GP-CRE1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93I- RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT AMB PASTA AUTOANIVELLANT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P93I-57CR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és
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d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24
h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que quedi una capa de gruix homogeni.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD5 DRENATGES
PD5T- REIXA D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PD5T-CREA.
P9 FERMS I PAVIMENTS
P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
P9PC- PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9PC-6SCR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc )
- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà
- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment
- Raspallat de la sorra
- Neteja del paviment amb aigua
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de complir les condicions de planor i
nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb
morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element
drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu
pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA LINIAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les
instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDH NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
PDH0- NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES SÈPTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDH0-CRE1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Neteja d'elements de clavegueram amb camió-bomba equipat amb mànega d'aigua a pressió i vibrador pneumàtic.
S'han considerat els següents tipus de neteges:
- Neteges de pous i foses sèptiques
- Neteges de clavegueres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i senyalització de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja
- Execució de la neteja dels elements de clavegueram
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació
- Retirada dels elements de protecció
- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de funcionament.
Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar a restituir. No hi ha d'haver
fuites en cap d'aquests elements.
Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aquestes han de quedar tapades amb materials compatibles amb als dels
conductes.
Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal·lació del clavegueram s'hauran de netejar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball.
Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir.
S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos tòxics a l'interior de les instal·lacions.
Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJS EQUIPS PER A REG
PJS1- ASPERSOR, COL·LOCAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PJS1-6UCR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o varis broquets de sortida, que
giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió de l'aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
La fixació al terreny ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el terreny,
mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats
pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori
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Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

PRESSUPOST
PRESSUPOST

Data: 26/05/22

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21Q2-8CR1

2 P2146-CRE1

3 PDH0-CRE1

4 P93I-57CR

5 P21GP-CRE1

TOTAL

PA

m2

ml

m2

u

Capítol

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i Futbol 11, inclosos
ancoratges a paviment de formigó i/o demolicions de fonamentacions
existents, desmuntatge i retirada de protectors dels canons de reg,
banquetes i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal. Es farà acopi de les banquetes a la mateixa obra per a la
seva posterior recol.locació. (P - 0)

550,00

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que
permeti la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a
l'ample del camp de F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en
big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ estudi
de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme
és apte. Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats
amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i
longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior càrrega,
transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de
gestió de residu a la Propietat. (P - 1)

2,41

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals,
inclou càrrega i trasllat de runes a l'abocador, extracció i col.locació de
la reixa. (P - 7)

4,00

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 4)

12,94

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.
(P - 2)

80,10

1,000

6.615,000

Pressupost 1

Capítol

02

PAVIMENTS

m2

550,00

15.942,15

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada
especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament
i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de
fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta
densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la
seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm
d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles
lisport de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra
fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de mínim 60 mm de
altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de
PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de
granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb
pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol
11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o
blau, en compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests

Capítol

01.02

2

119.070,00

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

03

INSTAL.LACIONS

u

1.344,00

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent
sectorial de retorn lent i angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida
d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i posta en marxa
de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de 2 m
d'alçada.

914,20

6,000

5.485,20

(P - 8)
1.200,000

15.528,00
TOTAL

6,000

480,60

33.844,75

01

Pàg.:

paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova
als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa
amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST
per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en
els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats
provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou
assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat. (P - 5)

1 PJS1-6UCR

336,000

Data: 26/05/22

1

TOTAL

01.01

Obra

1 P9PC-6SCR

Pàg.:

18,00

6.615,000

Capítol

01.03

5.485,20

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

04

EQUIPAMENTS

1 P21Q2-IBCR

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans
auxiliars, petit material i elements per deixar la partida completament
acabada (P - 3)

70,56

2,000

141,12

2 PQS5-CRE1

u

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de
7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses
les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les porteries
seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la
fonamentació, el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.
(P - 9)

2.535,82

1,000

2.535,82

3 PQS5-CRE2

u

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per
Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó
existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per
a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x
2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la
partida completament acabada.

2.262,82

3,000

6.788,46

4 PQS5-CRE3

u

195,46

6,000

1.172,76

5 PD5T-CREA

u

15,26

100,800

1.538,21

119.070,00

(P - 10)
Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de
reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà
ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester
amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.
(P - 11)

EUR

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a
canal, similars a les reixes existents, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent. (P - 6)

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 26/05/22

Pàg.:

01.04

3

12.176,37

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

05

VARIS

1 PZTOP1

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents
longitudinals i transversals del camp, canaleta, vorada exterior i
perímetres auxiliars, amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals
del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars. (P - 13)

450,00

1,000

450,00

2 PPAUX10MC

u

Partida alçada a justificar durant l'execució destinada a imprevistos. (P
- 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

3 PPAUX11MC

u

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de
Seguretat i Salut en fase d'obra segons estudi bàsic i pla de seguretat.
(P - 0)

2.720,27

1,000

2.720,27

TOTAL

Capítol

01.05

5.170,27

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

06

MANTENIMENT

1 PZMNT1

TOTAL

Capítol

u

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria
durant un termini de 8 anys. (P - 12)
01.06

15.000,00

1,000

15.000,00

15.000,00

EUR

!

"# $#
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

190.746,59

13 % Despeses Generals SOBRE 190.746,59...................................................................

24.797,06

6 % Benefici Industrial SOBRE 190.746,59........................................................................

11.444,80

Subtotal

226.988,45

21 % IVA SOBRE 226.988,45.............................................................................................

47.667,57

€

274.656,02
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%

7 '64"5$7

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS )

Santa Coloma de Gramenet, 27 de maig de 2022

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Data: 26/05/22
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS

P21Q2-8CR1

Num.

PA

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P2146-CRE1

Num.

m2

1,000

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m d'amplada
i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR,
per el seu posterior reaprofitament, previ estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat
conforme és apte. Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior càrrega, transport,
deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de residu a la Propietat.

Text

Tipus

[C]

[D]

105,000

63,000

[E]

[F]

Camp futbol 11

TOTAL Fórmula
Text

Tipus

[C]

[D]

105,000

63,000

[E]

[F]

1

Camp futbol 11

6.615,000 C#*D#*E#*F#

6.615,000
TOTAL AMIDAMENT

PDH0-CRE1
Num.
1

ml

Text

Tipus

Canal lateral

[C]

[D]

2,000
2,000

105,000
63,000

[E]

[F]

Num.
1

m2

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Text

Tipus

Estimació superficie de reparació

[C]

[D]

P21GP-CRE1

Num.
1

u

[E]

[F]

1

PRESSUPOST 1
INSTAL.LACIONS

PJS1-6UCR

u

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i angle de
trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i posta en marxa de tot
el servei. Inclou subministrament de columna vertical de 2 m d'alçada.

TOTAL Fórmula

1.200,000 C#*D#*E#*F#

1.200,000

Num.

1.200,000

1

Text

Tipus

Canons de reg

[C]

[D]

Text

Tipus

Canons de reg

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

01
02

[F]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

01
04

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
i transport a abocador autoritzat.

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

01
03

336,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

210,000 C#*D#*E#*F#
126,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

P93I-57CR

6.615,000

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat de runes a
l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.

2

4

TOTAL Fórmula

6.615,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i
la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres
monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim 6 nervis
) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres monofilament.
Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport de resistència criteris de la norma EN 15306. I una
segona fibra fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada
puntada. Fibres de mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de
juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb
aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2
cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2
especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11
en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la reglamentació de la
RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb
certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del
fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.

TOTAL Fórmula

Num.
1

m2

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

P9PC-6SCR

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i Futbol 11, inclosos ancoratges a paviment de formigó i/o
demolicions de fonamentacions existents, desmuntatge i retirada de protectors dels canons de reg, banquetes i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat o
magatzem municipal. Es farà acopi de les banquetes a la mateixa obra per a la seva posterior recol.locació.

Text

Pàg.:

PRESSUPOST 1
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1
1

Data: 26/05/22

6,000

PRESSUPOST 1
EQUIPAMENTS

6,000

1

PRESSUPOST 1
PAVIMENTS

P21Q2-IBCR
Num.

EUR

Text

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i elements per
deixar la partida completament acabada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

AMIDAMENTS
1

Data: 26/05/22

Banquetes

Pàg.:

PQS5-CRE1

u

AMIDAMENTS

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3

Num.

2,000

1

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb
vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades
amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa
EN-748. Inclou la fonamentació, el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

1

Text

Tipus

Joc porteries camp futbol 11

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

Tipus

Aixecament topogràfic

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

2

PPAUX10MC

TOTAL Fórmula

u

1,000

Partida alçada a justificar durant l'execució destinada a imprevistos.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

u

1,000

3

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb
pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de
la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en
compliment de la normativa EN-748. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament
acabada.

PPAUX11MC
Num.

u

1,000

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra segons estudi
bàsic i pla de seguretat.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1
2

Text

Tipus

Joc porteries camp futbol 7
1 joc addicional

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
4

PQS5-CRE3

u

Obra
Capítol

01
06

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb
nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca.
Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

1

PZMNT1

1

1

Text

Tipus

Canons reg

[C]

[D]

[E]

[F]

PD5T-CREA
Num.
1

u

Tipus

Subministre nova reixa 30% a justificar

[C]

[D]

336,000

0,300

[E]

01
05

PZTOP1

u

Manteniment gespa

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8 anys.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

6,000

[F]

TOTAL Fórmula

100,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Text

u

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes existents, classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

5

PRESSUPOST 1
MANTENIMENT

3,000

Num.

Num.

1,000

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

PQS5-CRE2

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

4

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.
Num.

Data: 26/05/22

100,800

PRESSUPOST 1
VARIS

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i transversals del camp,
canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals del camp,
inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.

EUR

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/05/22

Pàg.:

P-8
P-1

P-2

P2146-CRE1

P21GP-CRE1

m2

u

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de
rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de
reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ
estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme és apte. Els
rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior
càrrega, transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de
residu a la Propietat.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

2,41

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

80,10

PJS1-6UCR

u

€

P-9

PQS5-CRE1

u

€

P21Q2-IBCR

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i
elements per deixar la partida completament acabada
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

70,56

€

P-4

P93I-57CR

m2

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,94

€

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de
polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000
Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran
un mínim de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport
de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500
Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació
mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment
reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de
Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en
compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa
artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.
(DIVUIT EUROS)

18,00

m2

2

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i
comprovació i posta en marxa de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de
2 m d'alçada.

914,20

€

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per
empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.535,82

€

2.262,82

€

195,46

€

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3

P9PC-6SCR

Pàg.:

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

(VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5

Data: 26/05/22

1

P-10

PQS5-CRE2

u

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00
per fixar amb pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm
i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm.
Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
€

P-11

PQS5-CRE3

u

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada
fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix
amb funda de poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6

PD5T-CREA

u

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes
existents, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

15,26

€

P-7

PDH0-CRE1

ml

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat
de runes a l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.
(QUATRE EUROS)

4,00

€

P-12

PZMNT1

u

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.
(QUINZE MIL EUROS)

15.000,00

€

P-13

PZTOP1

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i
transversals del camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes
cada 5,0 m i punts centrals del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P2146-CRE

m2

P21GP-CRE u

P21Q2-IBCR u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/05/22

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de
rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de
reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ
estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme és apte. Els
rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior
càrrega, transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de
residu a la Propietat.
Altres conceptes

Pàg.:

2,41

BD5D-1GCR

€

P-7

2,41000

€

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

80,10

€

Altres conceptes

80,10000

€

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i
elements per deixar la partida completament acabada
Altres conceptes

70,56

€

P-8

P93I-57CR

m2

B07C-1NF9

kg

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
Morter de reparació
Altres conceptes

P-5

P9PC-6SCR m2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de
polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000
Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran
un mínim de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport
de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500
Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació
mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment
reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de
Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en
compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa
artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.

B091-06VI

kg

Adhesiu de poliuretà

B9P7-15CR

m2

Gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i la red

B03L-05CR

t

B033-2ACR
B9R0-0J7V

70,56000

€

12,94

€

1,77600
11,16400

€
€

18,00

€

P-6

PD5T-CREA u

PDH0-CRE1 ml

PJS1-6UCR

u

2

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada a
Altres conceptes

12,11000
3,15000

€
€

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat
de runes a l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.
Altres conceptes

4,00

€

4,00000

€

914,20

€

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i
comprovació i posta en marxa de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de
2 m d'alçada.

BJS4-18CR

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m amb connexió d'entrada de diàm

793,09000

€

BJS9-28MA

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2''

16,76000
104,35000

€
€

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per
empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.535,82

€

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra am
Altres conceptes

2.360,00000
175,82000

€
€

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00
per fixar amb pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm
i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm.
Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.262,82

€

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb platina a pa
Altres conceptes

2.100,00000
162,82000

€
€

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada
fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix
amb funda de poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

195,46

€

Protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'es
Altres conceptes

160,00000
35,46000

€
€

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.
Sense descomposició

15.000,00

€

15.000,00000

€

450,00

€

450,00000

€

PQS5-CRE1 u

u

PQS5-CRE2 u

BQS5-H6RR

P-11

u

PQS5-CRE3 u

BQS7-H6CR

P-12
€

12,60000

€

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,48729

€

kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a 2.5 mm

0,24000

€

m

Cinta termoadhesiva

0,67500
3,43771

€
€

15,26

€

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes
existents, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.

m

BQS5-H6CR

P-10

0,56000

Altres conceptes

Pàg.:

Altres conceptes
P-9

P-4

Data: 26/05/22

1

P-13

PZMNT1

PZTOP1

u

u

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i
transversals del camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes
cada 5,0 m i punts centrals del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.
Sense descomposició
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Pàg.:

Data: 26/05/22

Pàg.:

2

1
MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

C130-TURF

h

Màquina recicladora per a retirada de gespa artificial amb una amplària de treball de 2 metres,
permetent la formació de rulls de 2mxamplada de camp, separant el material de reblert per separat
i en big-bags (sílice i SBR) per al seu posterior reaprofitament.

29,05000

€

€

C133-00EC

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t amb accessori per a treballs específics

43,85000

€

23,07000

€

C138-00KQ

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

92,54000

€

Manobre

21,70000

€

C154-003K

h

Camió per a transport de 20 t

49,34000

€

h

Manobre especialista

22,44000

€

C154-003N

h

Camió per a transport de 7 t

33,03000

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

25,99000

€

A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

26,86000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

26,86000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,99000

€

A01-FEOY

h

Ajudant paleta

23,07000

€

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

23,07000

€

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

23,04000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

A0D-0007

h

A0E-000A
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MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

B033-2ACR

kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a 2.5 mm

B03L-05CR

t

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,12000

€

162,43000

€

B07C-1NF9

kg

Morter de reparació

1,85000

€

B091-06VI

kg

Adhesiu de poliuretà

5,60000

€

B2RA73G1

t

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

23,00000

€

B9P7-15CR

m2

Gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del
desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres
monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex
(mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim
de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport de resistència
criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la
fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de mínim 60 mm de altura i
11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8. Pes de la fibra
1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2.

12,00000

€

B9R0-0J7V

m

Cinta termoadhesiva

BD5D-1GCR

m

F2RA73G1

m3

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

Rend.: 1,000

Unitats

24,15

Preu

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

x

1,000

23,00000 =

Subtotal:
€

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal existent

12,11000

€

BD5J-0M6U

u

Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i classe A15

52,17000

€

BJS4-18CR

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m amb connexió d'entrada de diàmetre 2'' '',
cabdal de 7,9-86.1 m3/h i pressió de treball de 2.1-8.3 bar. Inclou columna vertical de 2 m d'alçada.

793,09000

€

BJS9-28MA

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2''

16,76000

€

BQS5-H6CR

u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina en
nou fonament de 50x50x50cm. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou peces d'ancoratge i nova
fonamentació.

1.180,00000

€

BQS5-H6RR

u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb platina a paviment
formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la
xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades
en compliment de la normativa EN-748. Inclou les platines i material de fixació.

1.050,00000

€

BQS7-H6CR

u

Protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca

160,00000

€

Import

Materials
B2RA73G1 t

1,35000

Parcial

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,00000

23,00000

23,00000
23,00000
1,15000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-1

P2146-CRE1

m2

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina
específica que permeti la formació de rulls de 2m
d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de
F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en
big-bags, silice i SBR, per el seu posterior
reaprofitament, previ estudi de densitat i volumetria a
càrrec laboratori extern homologat conforme és apte.
Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben
paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació
en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del
camp F-11. Inclou posterior càrrega, transport,
deposició de residus inclòs cànon i entrega de
certificat de gestió de residu a la Propietat.

24,15000

Rend.: 1,000

Unitats

2,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,020 /R x

22,44000 =

0,44880

A0D-0007

h

Manobre

0,012 /R x

21,70000 =

0,26040

Subtotal:

0,70920

0,70920

Maquinària
C133-00EC h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t amb
accessori per a treballs específics

0,010 /R x

43,85000 =

0,43850

C130-TURF h

Màquina recicladora per a retirada de gespa artificial
amb una amplària de treball de 2 metres, permetent
la formació de rulls de 2mxamplada de camp,
separant el material de reblert per separat i en
big-bags (sílice i SBR) per al seu posterior
reaprofitament.

0,020 /R x

29,05000 =

0,58100

Subtotal:
Partides d'obra

1,01950

1,01950
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PARTIDES D'OBRA
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PARTIDES D'OBRA

P2R6-4I4B

m3

F2RA73G1

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,018

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

0,018

x

8,29548 =

0,14932

A0E-000A

h

Manobre especialista

1,500 /R x

22,44000 =

33,66000

A0D-0007

h

Manobre

1,500 /R x

21,70000 =

32,55000

Subtotal:
x

23,00000 =

66,21000

66,21000

0,41400
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,99315

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

67,20315
3,36016

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,56332

0,56332

P244-4ICR

m2

2,29202
0,11460

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Transport de les bobines de gespa artificial retirada a
la instal.lació municipal que indiqui la Propietat

Rend.: 1,000

Unitats

2,40662

70,56331

0,25

Preu

Parcial

22,44000 =

0,09649

€

Import

Ma d'obra
P-2

P21GP-CRE1

u

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000

80,10

A0E-000A

€

h

0,0043 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,09649

0,09649

Maquinària
C154-003N h
Unitats

Preu

Parcial

0,0043 /R x

Camió per a transport de 7 t

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

1,500 /R x

26,86000 =

40,29000

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

1,500 /R x

23,04000 =

34,56000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

74,85000

33,03000 =

74,85000

0,14203
0,14203

0,14203
0,23852
0,01193

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,25045

Partides d'obra
P2R6-4I4B

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,010

x

8,29548 =

0,08295

F2RA73G1

m3

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

0,010

x

23,00000 =

0,23000

P2R6-4I4B

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,31295
1,50 %

Parcial

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007 /R x

92,54000 =

0,64778

C154-003K

Camió per a transport de 20 t

0,155 /R x

49,34000 =

7,64770

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,12275
76,28570
3,81429

5,00 %

€

Import

8,29548

8,29548
8,29548
0,41477

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,71025

80,09999

Rend.: 1,000

70,56

P93I-57CR

m2

€

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Ma d'obra

Preu

Subtotal:

P-4
Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament,
inclosos mitjans auxiliars, petit material i elements per
deixar la partida completament acabada

8,71

C138-00KQ h

0,31295

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Rend.: 1,000

Unitats

DESPESES AUXILIARS

P21Q2-IBCR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Maquinària

Subtotal:

P-3

m3

Preu

Parcial

Import

12,94

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

25,99000 =

10,39600

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,39600

10,39600

Materials
B07C-1NF9 kg

Morter de reparació

x

0,960

1,85000 =

Subtotal:

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,090 /R x

23,07000 =

2,07630

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,018 /R x

25,99000 =

0,46782

Subtotal:

1,77600
1,77600

1,77600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15594

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,32794
0,61640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial
combinada dissenyada especialment per a la pràctica
del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte
d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al
combinació de fibres monofilament i fibril·lades a
diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant
multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim
6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la
fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim
200.000 cicles lisport de resistència criteris de la
norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta
de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida
amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.
Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels
rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15
kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de
granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú
SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè
teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250
gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit
en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies
de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel
futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres
míninms s'hauran de certificar segons resultat de la
prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de
gespa artificial homologat amb certificat FIFA
QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o
altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del
fabricant del fil de la gespa artificial com a productor
que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de
traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents
de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.
Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del
camp acabat.

18,00

2,54412

Adhesiu de poliuretà

0,100

x

5,60000 =

0,56000

B9P7-15CR m2

Gespa artificial combinada dissenyada especialment
per a la pràctica del futbol i la reducció del
desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i
fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta
densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant
multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim
6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la
fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim
200.000 cicles lisport de resistència criteris de la
norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta
de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida
amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.
Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2.

1,050

x

12,00000 =

12,60000

B03L-05CR t

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,003

x

162,43000 =

0,48729

0,12000 =

0,24000

1,35000 =

0,67500

kg

12,94434

Rend.: 1,000

€

B033-2ACR kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a
2.5 mm

2,000

x

B9R0-0J7V m

Cinta termoadhesiva

0,500

x
Subtotal:

2,54412

14,56229

14,56229

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03816

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,14457
0,85723

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PD5T-42C1

u

Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix,
recolzada

18,00180

Rend.: 1,000

Unitats

57,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x

21,70000 =

1,08500

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

Subtotal:

2,38450

2,38450

Materials
BD5J-0M6U u

Unitats
Ma d'obra

8

Materials
B091-06VI

P9PC-6SCR

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-5

Data: 26/05/22

Preu

Parcial

Import

Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i
classe A15

1,000

x

Subtotal:

52,17000 =

52,17000

52,17000

52,17000

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,03577

5,00 %

54,59027
2,72951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10

u

Subministrament i col.locació de reixa nervada de
polipropilè per a canal, similars a les reixes existents,
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal existent.

Rend.: 1,000

Unitats

3,80806
0,19040

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,99846

57,31978
P-8

PD5T-CREA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-6

Data: 26/05/22

15,26

Preu

Parcial

PJS1-6UCR

u

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD
mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida
d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i
posta en marxa de tot el servei. Inclou
subministrament de columna vertical de 2 m d'alçada.

€

Rend.: 1,000

914,20

€

Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x

21,70000 =

1,08500

Subtotal:

Unitats

2,38450

2,38450

Materials
BD5D-1GCR m

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
existent

x

1,000

12,11000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

ml

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb
mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat de runes a
l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,200 /R x

26,86000 =

32,23200

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,200 /R x

23,07000 =

27,68400

12,11000

Subtotal:

12,11000
1,50 %

0,03577

5,00 %

14,53027
0,72651

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m
amb connexió d'entrada de diàmetre 2'' '', cabdal de
7,9-86.1 m3/h i pressió de treball de 2.1-8.3 bar.
Inclou columna vertical de 2 m d'alçada.

1,000

x

793,09000 =

793,09000

BJS9-28MA u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 2''

1,000

x

16,76000 =

16,76000

Subtotal:

15,25678

Rend.: 1,000

4,00

€

809,85000

Preu

Parcial

23,07000 =

3,49511

P-9
Ajudant paleta

0,1515 /R x
Subtotal:

3,49511

PQS5-CRE1

u

1,50 %

0,89874

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

870,66474
43,53324

Subministrament de joc de porteries reglamentàries
per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra
amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4
mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100.
Totes les porteries seran certificades en compliment
de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

3,49511

Partides d'obra
F2RA73G1

P2R6-4I4B

m3

m3

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

0,010

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,010

x

23,00000 =

8,29548 =

914,19798

0,23000

Rend.: 1,000

Unitats
x

2.535,82

Preu

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

26,86000 =

Subtotal:
0,31295

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,08295

A0F-000R

Subtotal:

809,85000

Import

Ma d'obra
h

59,91600

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats
A01-FEOY

Import

59,91600

BJS4-18CR u
12,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PDH0-CRE1

Parcial

Materials
Subtotal:

P-7

Preu

Ma d'obra

0,31295

53,72000
53,72000

Materials
BQS5-H6CR u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de
7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina en nou
fonament de 50x50x50cm. Desmontables, incloses
les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la

2,000

x 1.180,00000 =

2.360,00000

53,72000

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Unitats

Preu

A0F-000R

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.360,00000

h

0,950 /R x

Oficial 1a muntador

1,34300

5,00 %

2.415,06300
120,75315

26,86000 =

Subtotal:

2.360,00000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subministrament i col.locació de joc de porteries
reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar
amb pletina a paviment formigó existent.
Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els
ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou el material i mitjans
necessaris per deixar la partida completament
acabada.

25,51700

BQS7-H6CR u

Protectors per a columna de canó de reg de 2m
d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de
gruix amb funda de poliester amb tanca

x

1,000

160,00000 =

160,00000

2.535,81615

Rend.: 1,000

2.262,82

€

160,00000

P-12

PZMNT1

u

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

160,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,63793

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

186,15493
9,30775

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

25,51700

Materials

Manteniment del camp de futbol segons
especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.

195,46267

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15.000,00

5,00 %

€

14.285,71429
714,28571
15.000,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
A0F-000R

h

2,000 /R x

Oficial 1a muntador

26,86000 =

Subtotal:

53,72000

P-13

53,72000

53,72000

Materials
BQS5-H6RR u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00
x 2,00 per fixar amb platina a paviment formigó
existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i
els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou les platines i material de
fixació.

x 1.050,00000 =

2,000

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells,
rasants i pendents longitudinals i transversals del
camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars,
amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals del
camp, inclosos tots els treballs, materials i equips
auxiliars.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.100,00000

2.100,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,34300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2.155,06300
107,75315

Subministrament i col.locació de protectors per a
columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al
terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug,
densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de
poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans
necessaris per deixar la partida completament
acabada.

u

450,00

5,00 %

€

428,57143
21,42857
450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PQS5-CRE3

2.100,00000

PZTOP1

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-11

Import

25,51700

Subtotal:
u

Parcial

Ma d'obra

Subtotal:

PQS5-CRE2

12

PARTIDES D'OBRA

xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide
de 120 x 100. Totes les porteries seran certificades
en compliment de la normativa EN-748. Inclou peces
d'ancoratge i nova fonamentació.

P-10

Pàg.:

Rend.: 1,000

2.262,81615

195,46

€

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 1
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

13

PARTIDES ALÇADES

P21Q2-8CR1

PA

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i
Futbol 11, inclosos ancoratges a paviment de formigó
i/o demolicions de fonamentacions existents,
desmuntatge i retirada de protectors dels canons de
reg, banquetes i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal. Es farà acopi de les banquetes a la
mateixa obra per a la seva posterior recol.locació.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

550,00

€

550,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

550,0000

________________________________________________________________________________________________________________
PPAUX10MB

u

Partida alçada a justificar durant l'execució destinada
a imprevistos.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

15.000,00

€

15.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
PPAUX10MC

u

Partida alçada a justificar durant l'execució destinada
a imprevistos.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

2.000,00

€

2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
PPAUX11MB

u

Partida alçada a justificar per donar compliment a les
mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra segons
estudi bàsic i pla de seguretat.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

2.127,10

€

2.127,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.127,1000

________________________________________________________________________________________________________________
PPAUX11MC

u

Partida alçada a justificar per donar compliment a les
mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra segons
estudi bàsic i pla de seguretat.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.720,27

€

2.720,27000
2.720,2700

________________________________________________________________________________________________________________
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54
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM 1 i CAN ZAM 2 – SANTA COLOMA DE GRAMENET

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

PRESSUPOST
PRESSUPOST

Data: 26/05/22

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21Q2-8CR1

2 P2146-CRE1

3 PDH0-CRE1

4 P93I-57CR

5 P21GP-CRE1

TOTAL

PA

m2

ml

m2

u

Capítol

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i Futbol 11, inclosos
ancoratges a paviment de formigó i/o demolicions de fonamentacions
existents, desmuntatge i retirada de protectors dels canons de reg,
banquetes i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal. Es farà acopi de les banquetes a la mateixa obra per a la
seva posterior recol.locació. (P - 0)

550,00

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que
permeti la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a
l'ample del camp de F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en
big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ estudi
de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme
és apte. Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats
amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i
longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior càrrega,
transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de
gestió de residu a la Propietat. (P - 1)

2,41

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals,
inclou càrrega i trasllat de runes a l'abocador, extracció i col.locació de
la reixa. (P - 7)

4,00

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 4)

12,94

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.
(P - 2)

80,10

1,000

6.615,000

Pressupost 1

Capítol

02

PAVIMENTS

m2

550,00

15.942,15

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada
especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament
i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de
fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta
densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la
seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm
d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles
lisport de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra
fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de mínim 60 mm de
altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de
PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de
granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb
pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol
11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o
blau, en compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests

Capítol

01.02

2

119.070,00

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

03

INSTAL.LACIONS

u

840,00

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent
sectorial de retorn lent i angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida
d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i posta en marxa
de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de 2 m
d'alçada.

914,20

6,000

5.485,20

(P - 8)
500,000

6.470,00
TOTAL

6,000

480,60

24.282,75

01

Pàg.:

paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova
als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa
amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST
per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en
els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats
provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou
assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat. (P - 5)

1 PJS1-6UCR

210,000

Data: 26/05/22

1

TOTAL

01.01

Obra

1 P9PC-6SCR

Pàg.:

18,00

6.615,000

Capítol

01.03

5.485,20

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

04

EQUIPAMENTS

1 P21Q2-IBCR

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans
auxiliars, petit material i elements per deixar la partida completament
acabada (P - 3)

70,56

2,000

141,12

2 PQS5-CRE1

u

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de
7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses
les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les porteries
seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la
fonamentació, el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.
(P - 9)

2.535,82

1,000

2.535,82

3 PQS5-CRE2

u

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per
Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb pletina a paviment formigó
existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per
a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x
2 mm. Totes les porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la
partida completament acabada.

2.262,82

3,000

6.788,46

4 PQS5-CRE3

u

195,46

6,000

1.172,76

5 PD5T-CREA

u

15,26

63,000

961,38

119.070,00

(P - 10)
Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de
reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà
ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester
amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.
(P - 11)

EUR

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a
canal, similars a les reixes existents, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent. (P - 6)

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 26/05/22

Pàg.:

01.04

3

11.599,54

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

05

VARIS

1 PZTOP1

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents
longitudinals i transversals del camp, canaleta, vorada exterior i
perímetres auxiliars, amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals
del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars. (P - 13)

450,00

1,000

450,00

2 PPAUX11MB

u

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de
Seguretat i Salut en fase d'obra segons estudi bàsic i pla de seguretat.
(P - 0)

2.127,10

1,000

2.127,10

TOTAL

Capítol

01.05

2.577,10

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

06

MANTENIMENT

1 PZMNT1

TOTAL

Capítol

u

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria
durant un termini de 8 anys. (P - 12)
01.06

15.000,00

1,000

15.000,00

15.000,00

EUR
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Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

178.014,59

13 % Despeses Generals SOBRE 178.014,59...................................................................

23.141,90

6 % Benefici Industrial SOBRE 178.014,59........................................................................

10.680,88

Subtotal

211.837,37

21 % IVA SOBRE 211.837,37.............................................................................................

44.485,85

€

256.323,22

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1

'

$

'

'53& '24#6

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS )

Santa Coloma de Gramenet, 27 de maig de 2022

Maite Martín Baranera, Arquitecta
Arquitecta col·legiada 24763/4
CREA consultors d’arquitectura i enginyeria SLP

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Data: 26/05/22
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS

P21Q2-8CR1

Num.

PA

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P2146-CRE1

Num.

m2

1,000

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de rulls de 2m d'amplada
i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR,
per el seu posterior reaprofitament, previ estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat
conforme és apte. Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior càrrega, transport,
deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de residu a la Propietat.

Text

Tipus

[C]

[D]

105,000

63,000

[E]

[F]

Camp futbol 11

TOTAL Fórmula
Text

Tipus

[C]

[D]

105,000

63,000

[E]

[F]

1

Camp futbol 11

6.615,000 C#*D#*E#*F#

6.615,000
TOTAL AMIDAMENT

PDH0-CRE1
Num.
1

ml

Text

Tipus

Canal lateral

P93I-57CR
Num.
1

[C]

[D]

2,000

105,000

[E]

[F]

m2

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

Tipus

Estimació superficie de reparació

[C]

[D]

[E]

[F]

1

PJS1-6UCR

Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

Text

Tipus

Canons de reg

[C]

[D]

[E]

01
02

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

Canons de reg

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

6,000

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

[E]

500,000

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
i transport a abocador autoritzat.

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i angle de
trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i posta en marxa de tot
el servei. Inclou subministrament de columna vertical de 2 m d'alçada.

500,000 C#*D#*E#*F#

500,000

1

u

u

TOTAL Fórmula

Num.

P21GP-CRE1

PRESSUPOST 1
INSTAL.LACIONS

210,000

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Text

01
03

210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

6.615,000

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat de runes a
l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

6.615,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i
la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres
monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim 6 nervis
) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres monofilament.
Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport de resistència criteris de la norma EN 15306. I una
segona fibra fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada
puntada. Fibres de mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de
juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb
aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2
cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2
especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11
en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la reglamentació de la
RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb
certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del
fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.

TOTAL Fórmula

Num.
1

m2

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

P9PC-6SCR

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i Futbol 11, inclosos ancoratges a paviment de formigó i/o
demolicions de fonamentacions existents, desmuntatge i retirada de protectors dels canons de reg, banquetes i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat o
magatzem municipal. Es farà acopi de les banquetes a la mateixa obra per a la seva posterior recol.locació.

Text

Pàg.:

PRESSUPOST 1
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1
1

Data: 26/05/22

Obra
Capítol

01
04

PRESSUPOST 1
EQUIPAMENTS

6,000

PRESSUPOST 1
PAVIMENTS

1

P21Q2-IBCR
Num.

EUR

Text

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i elements per
deixar la partida completament acabada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

AMIDAMENTS
1

Data: 26/05/22

Banquetes

Pàg.:

PQS5-CRE1

Num.
1

u

Tipus

Joc porteries camp futbol 11

[C]

[D]

[E]

[F]

PQS5-CRE2

Num.

1

u

Tipus

1

Joc porteries camp futbol 7
2 1 joc addicional

[C]

2

[D]

[E]

Text

Tipus

Aixecament topogràfic

PPAUX11MB
Num.

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[F]

u

Text

Tipus

TOTAL Fórmula

1

01
06

PZMNT1
Num.

Text

Manteniment gespa

u

[C]

[D]

[E]

PQS5-CRE3

Num.
1

u

Num.
1

Tipus

Canons reg

[C]

[D]

[E]

[F]

u

PRESSUPOST 1
MANTENIMENT

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8 anys.
Tipus

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

Subministre nova reixa 30% a justificar

01
05

PZTOP1

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000

TOTAL Fórmula

6,000

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes existents, classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.
[C]

[D]

210,000

0,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb
nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca.
Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

Text

PD5T-CREA

[F]

3,000

TOTAL AMIDAMENT
5

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

63,000

PRESSUPOST 1
VARIS

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i transversals del camp,
canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals del camp,
inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.

EUR

4

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra segons estudi
bàsic i pla de seguretat.

1

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000

[E]

Pàg.:

1,000

1,000

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb
pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de
la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades en
compliment de la normativa EN-748. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament
acabada.

Text

Data: 26/05/22

TOTAL AMIDAMENT

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

Num.

2,000

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb
vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades
amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa
EN-748. Inclou la fonamentació, el material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

Text

AMIDAMENTS

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3

EUR

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/05/22

Pàg.:

P-8
P-1

P-2

P2146-CRE1

P21GP-CRE1

m2

u

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de
rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de
reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ
estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme és apte. Els
rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior
càrrega, transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de
residu a la Propietat.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

2,41

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

80,10

PJS1-6UCR

u

€

P-9

PQS5-CRE1

u

€

P21Q2-IBCR

u

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i
elements per deixar la partida completament acabada
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

70,56

€

P-4

P93I-57CR

m2

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,94

€

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de
polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000
Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran
un mínim de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport
de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500
Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació
mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment
reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de
Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en
compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa
artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.
(DIVUIT EUROS)

18,00

m2

2

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i
comprovació i posta en marxa de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de
2 m d'alçada.

914,20

€

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per
empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.535,82

€

2.262,82

€

195,46

€

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3

P9PC-6SCR

Pàg.:

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

(VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5

Data: 26/05/22

1

P-10

PQS5-CRE2

u

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00
per fixar amb pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm
i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm.
Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
€

P-11

PQS5-CRE3

u

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada
fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix
amb funda de poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6

PD5T-CREA

u

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes
existents, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

15,26

€

P-7

PDH0-CRE1

ml

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat
de runes a l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.
(QUATRE EUROS)

4,00

€

P-12

PZMNT1

u

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.
(QUINZE MIL EUROS)

15.000,00

€

P-13

PZTOP1

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i
transversals del camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes
cada 5,0 m i punts centrals del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P2146-CRE

m2

P21GP-CRE u

P21Q2-IBCR u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/05/22

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació de
rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de F-11, i l'estracció de
reblerts per separat i en big-bags, silice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ
estudi de densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme és apte. Els
rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del camp F-11. Inclou posterior
càrrega, transport, deposició de residus inclòs cànon i entrega de certificat de gestió de
residu a la Propietat.
Altres conceptes

Pàg.:

2,41

BD5D-1GCR

€

P-7

2,41000

€

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

80,10

€

Altres conceptes

80,10000

€

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament, inclosos mitjans auxiliars, petit material i
elements per deixar la partida completament acabada
Altres conceptes

70,56

€

P-8

P93I-57CR

m2

B07C-1NF9

kg

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
Morter de reparació
Altres conceptes

P-5

P9PC-6SCR m2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de
polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000
Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran
un mínim de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport
de resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500
Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga
màxima de 3/8. Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2. Col·locació
mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i
seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment
reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de
Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en
compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa
artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del camp acabat.

B091-06VI

kg

Adhesiu de poliuretà

B9P7-15CR

m2

Gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i la red

B03L-05CR

t

B033-2ACR
B9R0-0J7V

70,56000

€

12,94

€

1,77600
11,16400

€
€

18,00

€

P-6

PD5T-CREA u

PDH0-CRE1 ml

PJS1-6UCR

u

2

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada a
Altres conceptes

12,11000
3,15000

€
€

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat
de runes a l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.
Altres conceptes

4,00

€

4,00000

€

914,20

€

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida d'acoplament, ajustat finals de cursa i
comprovació i posta en marxa de tot el servei. Inclou subministrament de columna vertical de
2 m d'alçada.

BJS4-18CR

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m amb connexió d'entrada de diàm

793,09000

€

BJS9-28MA

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2''

16,76000
104,35000

€
€

Subministrament de joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per
empotrar el terra amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.535,82

€

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra am
Altres conceptes

2.360,00000
175,82000

€
€

Subministrament i col.locació de joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00
per fixar amb pletina a paviment formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm
i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm.
Totes les porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou el
material i mitjans necessaris per deixar la partida completament acabada.

2.262,82

€

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb platina a pa
Altres conceptes

2.100,00000
162,82000

€
€

Subministrament i col.locació de protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada
fixada al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix
amb funda de poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

195,46

€

Protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'es
Altres conceptes

160,00000
35,46000

€
€

Manteniment del camp de futbol segons especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.
Sense descomposició

15.000,00

€

15.000,00000

€

450,00

€

450,00000

€

PQS5-CRE1 u

u

PQS5-CRE2 u

BQS5-H6RR

P-11

u

PQS5-CRE3 u

BQS7-H6CR

P-12
€

12,60000

€

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,48729

€

kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a 2.5 mm

0,24000

€

m

Cinta termoadhesiva

0,67500
3,43771

€
€

15,26

€

Subministrament i col.locació de reixa nervada de polipropilè per a canal, similars a les reixes
existents, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal existent.

m

BQS5-H6CR

P-10

0,56000

Altres conceptes

Pàg.:

Altres conceptes
P-9

P-4

Data: 26/05/22

1

P-13

PZMNT1

PZTOP1

u

u

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells, rasants i pendents longitudinals i
transversals del camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars, amb dades mínimes
cada 5,0 m i punts centrals del camp, inclosos tots els treballs, materials i equips auxiliars.
Sense descomposició
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

Data: 26/05/22

Pàg.:

2

1
MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

C130-TURF

h

Màquina recicladora per a retirada de gespa artificial amb una amplària de treball de 2 metres,
permetent la formació de rulls de 2mxamplada de camp, separant el material de reblert per separat
i en big-bags (sílice i SBR) per al seu posterior reaprofitament.

29,05000

€

€

C133-00EC

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t amb accessori per a treballs específics

43,85000

€

23,07000

€

C138-00KQ

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

92,54000

€

Manobre

21,70000

€

C154-003K

h

Camió per a transport de 20 t

49,34000

€

h

Manobre especialista

22,44000

€

C154-003N

h

Camió per a transport de 7 t

33,03000

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

25,99000

€

A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

26,86000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

26,86000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,99000

€

A01-FEOY

h

Ajudant paleta

23,07000

€

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

23,07000

€

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

23,04000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

A0D-0007

h

A0E-000A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Data: 26/05/22

Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

B033-2ACR

kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a 2.5 mm

B03L-05CR

t

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,12000

€

162,43000

€

B07C-1NF9

kg

Morter de reparació

1,85000

€

B091-06VI

kg

Adhesiu de poliuretà

5,60000

€

B2RA73G1

t

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

23,00000

€

B9P7-15CR

m2

Gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del
desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres
monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex
(mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un mínim
de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport de resistència
criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.500 Dtex. Amplada de la
fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de mínim 60 mm de altura i
11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8. Pes de la fibra
1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900 gr/m2.

12,00000

€

B9R0-0J7V

m

Cinta termoadhesiva

BD5D-1GCR

m

F2RA73G1

m3

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

Rend.: 1,000

Unitats

24,15

Preu

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

x

1,000

23,00000 =

Subtotal:
€

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal existent

12,11000

€

BD5J-0M6U

u

Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i classe A15

52,17000

€

BJS4-18CR

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m amb connexió d'entrada de diàmetre 2'' '',
cabdal de 7,9-86.1 m3/h i pressió de treball de 2.1-8.3 bar. Inclou columna vertical de 2 m d'alçada.

793,09000

€

BJS9-28MA

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2''

16,76000

€

BQS5-H6CR

u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina en
nou fonament de 50x50x50cm. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a
subjecció de la xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la normativa EN-748. Inclou peces d'ancoratge i nova
fonamentació.

1.180,00000

€

BQS5-H6RR

u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar amb platina a paviment
formigó existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la
xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les porteries seran certificades
en compliment de la normativa EN-748. Inclou les platines i material de fixació.

1.050,00000

€

BQS7-H6CR

u

Protectors per a columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca

160,00000

€

Import

Materials
B2RA73G1 t

1,35000

Parcial

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,00000

23,00000

23,00000
23,00000
1,15000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-1

P2146-CRE1

m2

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina
específica que permeti la formació de rulls de 2m
d'amplada i de llarg l'equivalent a l'ample del camp de
F-11, i l'estracció de reblerts per separat i en
big-bags, silice i SBR, per el seu posterior
reaprofitament, previ estudi de densitat i volumetria a
càrrec laboratori extern homologat conforme és apte.
Els rulls de gespa retirats quedaran acopiats i ben
paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació
en rulls de 2 m ample i longitud de l'amplada del
camp F-11. Inclou posterior càrrega, transport,
deposició de residus inclòs cànon i entrega de
certificat de gestió de residu a la Propietat.

24,15000

Rend.: 1,000

Unitats

2,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,020 /R x

22,44000 =

0,44880

A0D-0007

h

Manobre

0,012 /R x

21,70000 =

0,26040

Subtotal:

0,70920

0,70920

Maquinària
C133-00EC h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t amb
accessori per a treballs específics

0,010 /R x

43,85000 =

0,43850

C130-TURF h

Màquina recicladora per a retirada de gespa artificial
amb una amplària de treball de 2 metres, permetent
la formació de rulls de 2mxamplada de camp,
separant el material de reblert per separat i en
big-bags (sílice i SBR) per al seu posterior
reaprofitament.

0,020 /R x

29,05000 =

0,58100

Subtotal:
Partides d'obra

1,01950

1,01950
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

P2R6-4I4B

m3

F2RA73G1

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,018

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

0,018

x

8,29548 =

0,14932

A0E-000A

h

Manobre especialista

1,500 /R x

22,44000 =

33,66000

A0D-0007

h

Manobre

1,500 /R x

21,70000 =

32,55000

Subtotal:
x

23,00000 =

66,21000

66,21000

0,41400
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,99315

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

67,20315
3,36016

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,56332

0,56332

P244-4ICR

m2

2,29202
0,11460

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Transport de les bobines de gespa artificial retirada a
la instal.lació municipal que indiqui la Propietat

Rend.: 1,000

Unitats

2,40662

70,56331

0,25

Preu

Parcial

22,44000 =

0,09649

€

Import

Ma d'obra
P-2

P21GP-CRE1

u

Desmuntatge d'aspersors existents i accessoris amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000

80,10

A0E-000A

€

h

0,0043 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,09649

0,09649

Maquinària
C154-003N h
Unitats

Preu

Parcial

0,0043 /R x

Camió per a transport de 7 t

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

1,500 /R x

26,86000 =

40,29000

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

1,500 /R x

23,04000 =

34,56000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

74,85000

33,03000 =

74,85000

0,14203
0,14203

0,14203
0,23852
0,01193

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,25045

Partides d'obra
F2RA73G1

m3

P2R6-4I4B

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

x

0,010

23,00000 =

0,23000

P2R6-4I4B

x

0,010

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,29548 =

0,08295

0,31295

Reinstal.lació banquetes en el mateix emplaçament,
inclosos mitjans auxiliars, petit material i elements per
deixar la partida completament acabada

1,50 %

Preu

Parcial

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007 /R x

92,54000 =

0,64778

C154-003K

Camió per a transport de 20 t

0,155 /R x

49,34000 =

7,64770

h

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,12275
76,28570
3,81429

5,00 %

€

Import

8,29548

8,29548
8,29548
0,41477

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,71025

80,09999

Rend.: 1,000

70,56

P93I-57CR

m2

€

Reparació de la planimetria de la base asfàltica amb
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Ma d'obra

8,71

C138-00KQ h

0,31295

P-4
u

Rend.: 1,000

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P21Q2-IBCR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Unitats

Subtotal:

P-3

m3

Preu

Parcial

Import

12,94

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

25,99000 =

10,39600

€

Import

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,39600

10,39600

Materials
B07C-1NF9 kg

Morter de reparació

x

0,960

1,85000 =

Subtotal:

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,018 /R x

25,99000 =

0,46782

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,090 /R x

23,07000 =

2,07630

Subtotal:

1,77600
1,77600

1,77600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15594

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,32794
0,61640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Subministrament i instal·lació de gespa artificial
combinada dissenyada especialment per a la pràctica
del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte
d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al
combinació de fibres monofilament i fibril·lades a
diferents puntades de polietilè d’alta densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant
multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim
6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la
fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim
200.000 cicles lisport de resistència criteris de la
norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta
de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida
amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.
Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels
rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA
resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 15
kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de
granulometria 0,3-0,8 mm i aprox. 17 kg/m2 cautxú
SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè
teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250
gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit
en rulls de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies
de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. d’amplada i pel
futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres
míninms s'hauran de certificar segons resultat de la
prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de
gespa artificial homologat amb certificat FIFA
QUALITY PRO i EN 15330-1.Gespa amb certificat de
reciclabilitat de tots els seus components del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o
altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del
fabricant del fil de la gespa artificial com a productor
que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de
traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents
de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.
Inclou assaig En 15330-1 de laboratori homologat del
camp acabat.

18,00

2,54412

Gespa artificial combinada dissenyada especialment
per a la pràctica del futbol i la reducció del
desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del
cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i
fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta
densitat.
Un primer fil monofilament amb secció diamant
multinervat en la seva totalitat de 13.000 Dtex (mínim
6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la
fibra. A cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres
monofilament. Fibra monofilament testada a mínim
200.000 cicles lisport de resistència criteris de la
norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta
de 8.500 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima
de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de
mínim 60 mm de altura i 11.000 puntades, teixida
amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.
Pes de la fibra 1.600 gr/m2 i pes total mínim de 2.900
gr/m2.

1,050

x

12,00000 =

12,60000

B03L-05CR t

Sorra de sílice de 0,3 a 0,8 mm

0,003

x

162,43000 =

0,48729

B033-2ACR kg

Granulat de cautxú SBR de granulometria de 0.5 a
2.5 mm

2,000

x

0,12000 =

0,24000

12,94434

Rend.: 1,000

€

B9R0-0J7V m

Cinta termoadhesiva

0,500

x

1,35000 =

0,67500

B091-06VI

Adhesiu de poliuretà

0,100

x

5,60000 =

0,56000

kg

Subtotal:

2,54412

14,56229

14,56229

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03816

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,14457
0,85723

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PD5T-42C1

u

Reixa tipus barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix,
recolzada

18,00180

Rend.: 1,000

Unitats

57,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x

21,70000 =

1,08500

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

Subtotal:

2,38450

2,38450

Materials
BD5J-0M6U u

Unitats
Ma d'obra

8

Materials
B9P7-15CR m2

P9PC-6SCR

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-5

Data: 26/05/22

Preu

Parcial

Import

Reixa barrada fixa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i
classe A15

1,000

x

Subtotal:

52,17000 =

52,17000

52,17000

52,17000

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,03577

5,00 %

54,59027
2,72951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10

u

Subministrament i col.locació de reixa nervada de
polipropilè per a canal, similars a les reixes existents,
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal existent.

Rend.: 1,000

Unitats

3,80806
0,19040

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,99846

57,31978
P-8

PD5T-CREA

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-6

Data: 26/05/22

15,26

Preu

Parcial

PJS1-6UCR

u

Instal·lació de nou canó de reg RAIN BIRD
mod.XLR-24 o equivalent sectorial de retorn lent i
angle de trajectòria 24º, inclou boquilla, brida
d'acoplament, ajustat finals de cursa i comprovació i
posta en marxa de tot el servei. Inclou
subministrament de columna vertical de 2 m d'alçada.

€

Rend.: 1,000

914,20

€

Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

25,99000 =

1,29950

A0D-0007

h

Manobre

0,050 /R x

21,70000 =

1,08500

Subtotal:

Unitats

2,38450

2,38450

Materials
BD5D-1GCR m

Reixa de material plàstic nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
existent

x

1,000

12,11000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

ml

Neteja de canal lineal existent i de les arquetes amb
mitjans manuals, inclou càrrega i trasllat de runes a
l'abocador, extracció i col.locació de la reixa.

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,200 /R x

26,86000 =

32,23200

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,200 /R x

23,07000 =

27,68400

12,11000

Subtotal:

12,11000
1,50 %

0,03577

5,00 %

14,53027
0,72651

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 30 a 50 m
amb connexió d'entrada de diàmetre 2'' '', cabdal de
7,9-86.1 m3/h i pressió de treball de 2.1-8.3 bar.
Inclou columna vertical de 2 m d'alçada.

1,000

x

793,09000 =

793,09000

BJS9-28MA u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 2''

1,000

x

16,76000 =

16,76000

Subtotal:

15,25678

Rend.: 1,000

4,00

€

809,85000

Preu

Parcial

23,07000 =

3,49511

P-9
Ajudant paleta

0,1515 /R x
Subtotal:

3,49511

PQS5-CRE1

u

1,50 %

0,89874

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

870,66474
43,53324

Subministrament de joc de porteries reglamentàries
per Futbol-11, de 7,32 x 2,44 per empotrar el terra
amb vaina. Desmontables, incloses les xarxes de 4
mm i els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini ovoide de 120 x 100.
Totes les porteries seran certificades en compliment
de la normativa EN-748. Inclou la fonamentació, el
material i mitjans necessaris per deixar la partida
completament acabada.

3,49511

Partides d'obra
P2R6-4I4B

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,010

x

8,29548 =

0,08295

F2RA73G1

m3

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

0,010

x

23,00000 =

0,23000

809,85000

914,19798

Import

Ma d'obra
h

59,91600

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats
A01-FEOY

Import

59,91600

BJS4-18CR u
12,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PDH0-CRE1

Parcial

Materials
Subtotal:

P-7

Preu

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

2.535,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

26,86000 =

Subtotal:
Subtotal:

0,31295

0,31295

53,72000
53,72000

Materials
BQS5-H6CR u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-11, de
7,32 x 2,44 per empotrar el terra amb vaina en nou
fonament de 50x50x50cm. Desmontables, incloses
les xarxes de 4 mm i els ganxos per a subjecció de la

2,000

x 1.180,00000 =

2.360,00000

53,72000

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Unitats

Preu

A0F-000R

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.360,00000

h

0,950 /R x

Oficial 1a muntador

1,34300

5,00 %

2.415,06300
120,75315

26,86000 =

Subtotal:

2.360,00000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subministrament i col.locació de joc de porteries
reglamentàries per Futbol-7, de 6,00 x 2,00 per fixar
amb pletina a paviment formigó existent.
Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i els
ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou el material i mitjans
necessaris per deixar la partida completament
acabada.

25,51700

BQS7-H6CR u

Protectors per a columna de canó de reg de 2m
d'alçada fixada al terra, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de
gruix amb funda de poliester amb tanca

x

1,000

160,00000 =

160,00000

2.535,81615

Rend.: 1,000

2.262,82

€

160,00000

P-12

PZMNT1

u

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

160,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,63793

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

186,15493
9,30775

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

25,51700

Materials

Manteniment del camp de futbol segons
especifiacions de la memòria durant un termini de 8
anys.

195,46267

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15.000,00

5,00 %

€

14.285,71429
714,28571
15.000,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

________________________________________________________________________________________________________________
A0F-000R

h

2,000 /R x

Oficial 1a muntador

26,86000 =

Subtotal:

53,72000

P-13

53,72000

53,72000

Materials
BQS5-H6RR u

Joc de porteries reglamentàries per Futbol-7, de 6,00
x 2,00 per fixar amb platina a paviment formigó
existent. Desmontables, incloses les xarxes de 4 mm i
els ganxos per a subjecció de la xarxa antilesió.
Fabricades amb tub d'alumini de 90 x 2 mm. Totes les
porteries seran certificades en compliment de la
normativa EN-748. Inclou les platines i material de
fixació.

x 1.050,00000 =

2,000

u

Aixecament topogràfic per a comprovació de nivells,
rasants i pendents longitudinals i transversals del
camp, canaleta, vorada exterior i perímetres auxiliars,
amb dades mínimes cada 5,0 m i punts centrals del
camp, inclosos tots els treballs, materials i equips
auxiliars.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.100,00000

2.100,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,34300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2.155,06300
107,75315

Subministrament i col.locació de protectors per a
columna de canó de reg de 2m d'alçada fixada al
terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug,
densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de
poliester amb tanca. Inclou el material i mitjans
necessaris per deixar la partida completament
acabada.

u

450,00

5,00 %

€

428,57143
21,42857
450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PQS5-CRE3

2.100,00000

PZTOP1

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-11

Import

25,51700

Subtotal:
u

Parcial

Ma d'obra

Subtotal:

PQS5-CRE2

12

PARTIDES D'OBRA

xarxa antilesió. Fabricades amb tub d'alumini ovoide
de 120 x 100. Totes les porteries seran certificades
en compliment de la normativa EN-748. Inclou peces
d'ancoratge i nova fonamentació.

P-10

Pàg.:

Rend.: 1,000

2.262,81615

195,46

€

Memòria valorada per a la reposició de la gespa artificial del camp de futbol de CAN ZAM 2
Santa Coloma de Gramenet
Maig de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/05/22

Pàg.:

13

PARTIDES ALÇADES

P21Q2-8CR1

PA

Desmuntatge i retirada de porteries de Futbol 7 i
Futbol 11, inclosos ancoratges a paviment de formigó
i/o demolicions de fonamentacions existents,
desmuntatge i retirada de protectors dels canons de
reg, banquetes i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal. Es farà acopi de les banquetes a la
mateixa obra per a la seva posterior recol.locació.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

550,00

€

550,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

550,0000

________________________________________________________________________________________________________________
PPAUX11MB

u

Partida alçada a justificar per donar compliment a les
mesures de Seguretat i Salut en fase d'obra segons
estudi bàsic i pla de seguretat.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.127,10

€

2.127,10000
2.127,1000

________________________________________________________________________________________________________________

