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CAPÍTOL 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. OBJECTE
És objecte del present document tècnic la descripció, determinació i valoració dels treballs de
millora/reforma del Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta: Reordenació, situat al costat i amb
accés des de la Plaça Major de Sant Iscle de Vallalta (El Maresme, Barcelona).
L’actuació es realitza amb la voluntat d’acondicionar i millorar les prestacions i usos actuals d’aquest
espai situat en el centre neuràlgic de la població, i on s’hi desenvolupen la major part dels actes i
festes que durant l’any se celebren al poble.
Les obres a realitzar en el Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta consistiran essencialment en la
construcció o formació d’un escenari porxat amb estructura de fusta laminada; subministrament i
instal.lació de jocs infantils, pavimentació d’una pista (de ball o per a altres activitats) amb formigó
imprès de relleu suau; renovació i desplaçament (amb retall del marge) de la tanca de filat metàl.lic
existent a la zona Oest enjardinada, amb la plantació pel costat del jardí d’un rest de xipresos;
substitució del muret existent amb la finca de l’antic Corral de Can Mingo, de bloc de formigó per a la
contenció de terres del jardí, per una doble grada amb bloc de formigó armat; plantació d’un segon
rest de xipresos per l’exterior de la tanca existent a l’Est del Parc de les Basses; desplaçament de
l’armari de presa de corrent i la incorporació en el mateix del quadre general de l’enllumenat públic
(que comanda les faroles del Parc de les Basses i que es troba actualment penjat en una façana de
l’entrada del mateix); desplaçament de dues faroles existents; desplaçament de la font existent sota
de l’encaix que fa la paret de la façana veïna, a l’extrem sud; pintura general més un mural a la façana
de l’habitatge veí (a l’extrem sud del parc); pintura general de color a la paret veïna blanca, darrera de
la grada i del marge del jardí; instal.lació de rètol informatiu a la zona d’accés al Parc de les Basses.
El promotor d'aquest projecte de millora/reforma del Parc de les Basses: Reordenació, de la població
de Sant Iscle de Vallalta (El Maresme, Barcelona), és l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

1.2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
El Parc de les Basses està situat en la zona cèntrica del nucli de la població de Sant Iscle de Vallalta
(El Maresme, Barcelona), en Sòl Urbà. En concret, el Parc de les Basses té el seu únic accés a través
de la Plaça Major, i limita pel costat Nord amb la finca de Can Baltà, pel costat Est amb la finca de “El
Molí”, pel costat Sud amb la Plaça Major i la finca de la Plaça Major, 12, i per l’Oest amb les finques
de la Plaça Major, 9 i 10, i del carrer Dr. Barri, 2, 4 i 6.
La superfície de tot l’àmbit d’actuació és de 1.203,39 m2, corresponent a la superfície total dels
terrenys destinats al Parc de les Basses.
El present projecte descriu les actuacions a realitzar en el Parc de les Basses, per tal de millorar-lo /
reformar-lo, reordenant els espais i dotant-lo d’instal.lacions que permetin facilitar la representació
d’espectacles i/o esdeveniments, i que permetin una millor estada del públic i usuaris del parc.
-
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1.3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS PREVISTOS
Les obres i treballs previstos es concreten principalment i essencialment en les actuacions, que tot
seguit es relacionen:
1- Construcció o formació d’un escenari fix trapezoidal, de 54,41 m2 i de 45 cm d’alçada, situat a la
cantonada SE del parc, amb la fonamentació de les seves parets perimetrals, un reblert interior de
terres i/o graves i una solera superior de formigó armat amb acabat lliscat. L’accés a l’escenari es
realitzarà mitjançant un esgraonat lateral d’obra. Els blocs seran tel tipus vist i aniran directament
pintats amb pintura plàstica per a exteriors.
2- Instal.lació de porxo, amb estructura de fusta laminada encolada i coberta inclinada lleugera de
poliester opac tipus ONDUCLAIR COLOR (de color terrós o granatós), per al cobriment del nou
escenari, mantenint una boca lliure de 3 m d’alçada.
3- Subministrament i instal.lació de jocs infantils, tipus gronxadors, o balancins, o torretes, o
grimpadors, o plataformes giratòries, o passarel.les d’equilibri, etc., etc.
4- Pavimentació d’una pista de ball (o altres activitats), de superfície 354,65 m2, amb solera de 20 cm
de gruix de formigó imprès de relleu suau colorejat, armada amb malla electrosoldada. Es
mantindran lleugeres pendents per a l’evacuació de les aigües plujoses.
5- Renovació i desplaçament de tanca de filat metàl.lic de simple torsió existent a la zona Oest
enjardinada, amb tots els elements de suport necessaris. L’alçada del filat de 2 m i plastificada de
color verd. Per a la reubicació del filat cal retallar el marge existent.
6- Plantació de 2 restos de xipresos, l’un al llarg, paral.lel i adossat a la cara exterior del filat metàl.lic
reubicat a la zona enjardinada, i l’altre per darrera del filat del costat Est, per darrera de l’escenari i
fins a l’antic pou de la finca “El Molí”.
7- Substitució de la jardinera-muret de bloc de formigó situada al llarg del costat Oest del Parc de les
Basses, de 21 m de llarg, per una doble graderia amb bloc de formigó armat, retirat de l’alineació
actual de la jardinera, quedant amb una amplada de 1,08 m.
8- Desplaçament de l’armari de presa de corrent, de la ubicació actual, que ocuparà l’escenari, cap
a l’extrem (frontal) del mateix escenari, seguint la direcció de la tanca de filat metàl.lic. L’armari
incorporarà també el quadre de control de l’enllumenat públic (faroles) de la plaça (actualment
penjat a la façana veïna, a la zona d’accés al parc).
9- Desplaçament dues faroles i de la font (es vol desplaçar la font cap a l’encaix que genera la
façana veïna), elements actualment instal.lats.
10- Pintat de façanes: donar color a la part blanca de la paret del límit Oest (zona jardí – graderia).
Pintar també tota la façana de l’immoble situat al Sud del parc, més un mural de grans dimensions
en aquesta mateixa paret. Instal.lació de rètol informatiu
11- Instal.lació de rètol informatiu, sobre 2 peus collats-ancorats al paviment de panot existent.
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Per a tots els treballs s’hauran de tenir en compte els aspectes referits a:
- Gestió de runes i residus.
- Seguretat i Salut en el treball.
Tots els treballs previstos són actuacions de millora de les instal.lacions existents.

1.4. DURADA DE LES OBRES.
S’estima una durada d’entre DOS i TRES (2/3) mesos per a l’execució del tots els treballs relacionats.

1.5. MESURES DE SEGURETAT.
Durant el període d’execució dels treballs s’instal·laran les mesures i proteccions de seguretat adients
que permetin la senyalització de la zona d’obres i impedeixin l’accés lliure dels vianants i dels usuaris
del Parc de les Basses, i evitin l'entrada de persones alienes a l'obra.
Es col.locarà un cartell indicador de l'obligatorietat d'utilitzar el casc per tot el personal que hi treballi o
accedeixi a la zona de l’obra, i de la prohibició d'accés a l'obra per tota persona estranya o aliena a la
mateixa.
Al finalitzar la jornada de treball no podran romandre elements de l’obra en estat inestable de tal forma
que el vent, les inclemències climatològiques, o altres causes, puguin provocar el seu esfondrament
descontrolat.

1.6. UNITAT I INTEGRITAT DE L’OBRA
Aquest projecte executiu d’obres de millora/reforma del Parc de les Basses constitueix una obra
complerta segons s‘entenen els conceptes d’unitat i integritat de les obres, tal i com es determina a
l’Art. 13 del Decret 179/1995 (ROAS), i tal com es disposa també a l’Art. 125.1 del R.D. 1098/2001
(Reglament General de la Llei de Contractes de les AA.PP.), i per tant podrà ser executada amb
independència de qualsevol altra actuació, sense perjudici de possibles ampliacions ulteriors.

1.7. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONTRACTISTA
Per la quantia del pressupost total de l’actuació (obra) no és necessari l’establiment ni l’exigència de
la classificació empresarial del contractista.

1.8. PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El resum del pressupost de tots els treballs descrits en el present projecte de millora/reforma del Parc
de les Basses és el següent:

-
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PRESSUPOST TOTAL
CAPÍTOL 0 :

Treballs preparatoris ...............................................................

0,00 €

CAPÍTOL 1 :

Construcció escenari fix de 54,41 m2 ......................................

4.385,28 €

CAPÍTOL 2 :

Porxo de fusta laminada i coberta planxa de poliester opac ...

12.393,67 €

CAPÍTOL 3 :

Subministrament i instal.lació de jocs infantils (PA a justificar) ...

CAPÍTOL 4 :

Pista de ball amb solera de formigó imprès ...........................

10.979,63 €

CAPÍTOL 5 :

Renovació i desplaçament de la tanca de filat metàl.lic ........

1.382,41€

CAPÍTOL 6 :

Plantació d’arbrat ...................................................................

2.750,00 €

CAPÍTOL 7 :

Substitució de muret de bloc de formigó per a graderia ........

1.928,50 €

CAPÍTOL 8 :

Despl. quadre elèctric de presa de corrent i quadre faroles ....

2.200,00 €

CAPÍTOL 9 :

Desplaçament de dues faroles i de la font ..............................

1.775,29 €

CAPÍTOL 10 :

Pintura a façanes ....................................................................

2.245,29 €

CAPÍTOL 11 :

Instal.lació rètol informatiu ....................................................

450,00 €

CAPÍTOL 12 :

Transport de runes i residus a un C.G.R. .................................

350,85 €

CAPÍTOL 13 :

Treballs de neteja final d’obra ...............................................

0,00 €

CAPÍTOL 14 :

Ajudes de paleteria ................................................................

0,00 €

CAPÍTOL 15 :

Treballs addicionals i complementaris (a justificar) ...............

1.200,00 €

1.440,00 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) .......................................

43.480,91 €

Mesures de seguretat en el treball i salut laboral (2% PEM) ...............

869,62 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ (PEA).......................

44.350,53 €

+ 13% Despeses Generals ................

5.765,57 €

+ 6% Benefici Industrial ................

2.661,03 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA (PEC)................................

52.777,13 €

+ 21% I.V.A. ................

11.083,20 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ TOTAL (PET)...............................................

63.860,33 €

-
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El pressupost d’execució total de la realització i/o execució de les obres compreses en aquest
projecte executiu és de Seixanta-tres mil vuit-cents seixanta euros amb trenta‐tres cèntims
(63.860,33 €) en total (P.E.T.), amb l’IVA inclòs, tipus general del 21%.

1.9. CONCLUSIONS
Les obres a realitzar en el Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta, previstes en el present
document tècnic, permetran la seva reforma, millorar-ne l’estat de conservació i millorar també les
instal.lacions de què disposa actualment.

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.

Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS
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Eduard Turon Mainat
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Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta
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ANNEX: PRESSUPOST TOTAL PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.
El pressupost total per a coneixement de l’administració per a la millora/reforma del Parc de les
Basses de Sant Iscle de Vallalta (treballs contemplats en aquest projecte tècnic), inclosos els
honoraris professionals de redacció del projecte i/o documents tècnics que resultin necessaris, de la
direcció facultativa d’obres, i de l’execució material de les mateixes, és el que es detalla tot seguit :

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA (PEC) ..............................................

52.777,13 €

+ 21% I.V.A. .................................

11.083,20 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ TOTAL (PET) – PPOST. GRAL. ‐ ...............................

63.860,33€

Redacció de Projecte i Direcció d’Obra :
Honoraris redacció de Projecte Bàsic+Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ........

2.217,50 €

Honoraris Direcció de les Obres i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució .

2.217,50 €

PRESSUPOST TOTAL D’HONORARIS PROFESSIONALS ………....…………...................

4.435,00 €

+ 21% I.V.A. ..............................

931,35 €

PRESSUPOST D’HONORARIS TOTAL (IVA INCLÒS) ...............................................

5.366,35 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ TOTAL (PET) ‐ PPOST. GRAL. ‐ .............................

63.860,33 €

PRESSUPOST D’HONORARIS TOTAL (IVA INCLÒS) ........................................

5.366,35 €

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ …......….

69.226,68 €
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www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=COSTA
CASELLAS, givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 14:54:10
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por ALFONS
DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=DEL RIO DALMAU,
givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:36:40 +01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta

-
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CAPÍTOL 2. MEMÒRIA TÈCNICA
La intervenció que es descriu en el present projecte consistent en la MILLORA/REFORMA DEL PARC
DE LES BASSES de Sant Iscle de Vallalta inclou els següents treballs:

2.0. TREBALLS PREPARATORIS.
Treballs previs a l’inici de l’obra - de condicionament dels àmbits d’actuació previstos, instal.lació
d'escomeses provisionals d'aigua i electricitat, instal.lació de les adients mesures de proteccions
col.lectives i de la senyalització de l’obra, instal.lació d’atuells, etc...

2.1. CONSTRUCCIÓ D’UN ESCENARI FIX DE 54,41 m2.
Construcció d’un escenari elevat, de forma trapezoïdal:
* Excavació, repàs i piconatge de la rasa de fonamentació.
* Formació amb sabata correguda de formigó armat.
* Bancada perimetral amb bloc de formigó armat vist.
* Formació d’esgraonat.
* Reblert de terres/graves.
* Solera de 10 cm de gruix de formigó armat.

2.2. INSTAL.LACIÓ DE PORXO DE FUSTA LAMINADA I COBERTA DE PLANXA DE POLIESTER OPAC.
Instal.lació de porxo per a cobriment de l’escenari:
* Instal.lació de porxo de fusta amb coberta inclinada lleugera de poliester opac.
* Instal.lació de canal de recollida d’aigua de coberta.
* Baixant de tub de planxa galvanitzada.

2.3. SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS.
Joc infantils instal.lats estratègicament en el parc:
* Instal.lació de jocs infantils a la zona del fons de l’àmbit del Parc de les Basses.

2.4. PISTA DE BALL.
Pista de ball de 354,65 m2 , de formigó armat imprès:
* Excavació superficial del terreny.
* Subbase de 10 cm d’emmacat de graves drenants.
* Formació de solera de formigó armat, amb acabat de formigó imprès colorejat.

2.5. RENOVACIÓ I DESPLAÇAMENT DE LA TANCA DE FILAT METÀL.LIC.
Tanca de 29,05 ml en substitució de l’existent malmesa:
* Retirada de la tanca del filat metàl.lic malmès, de 2 m d’alçada.
* Rebaix de terres del marge enjardinat.
* Instal.lació de la nova tanca de 2 m d’alçada, de filat metàl.lic simple torsió plastificat.
-
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2.6. PLANTACIÓ D’ARBRAT.
Subministrament i plantació de 50 xiprés.
2.7. SUBSTITUCIÓ DE MURET DE BLOC DE FORMIGÓ PER A GRADERIA.
Formació de graderia de dos nivells, en substitució de jardinera de bloc de formigó existent:
* Enderroc de muret de jardinera de bloc de formigó.
* Rebaix de terres de la jardinera.
* Formació de grada a dos nivells, amb bloc de formigó i llosetes de formigó armat.

2.8. DESPL. QUADRE ELÈCTRIC DE PRESA DE CORRENT I DEL QUADRE DE CONTROL FAROLES.
Desplaçament del quadre elèctric per la formació de l’escenari, i del quadre de control
elèctric de les faroles del parc:
* Desplaçament de l’armari elèctric al davant de l’escenari, amb la portella i allargament
del cablejat.
* Desplaçament del quadre elèctric de control de les faroles, actualment penjat a la
vaçana veïna de la zona d’accés al parc, per a incorporar-lo dins de l’armari elèctric
desplaçat.

2.9. DESPLAÇAMENT DE DUES FAROLES I DE LA FONT.
Desplaçament de dues faroles existents i de la font sobre el paviment de panot, desplaçant
aquesta darrera dins de l’encaix que fa la façana veïna.
2.10. PINTURA A FAÇANES.
Aplicació de pintura plàstica per a exteriors a les façanes veïnes que donen al parc.
* Aplicació de revestiment de pintura per a exteriors a la façana Sud i Oest.
* Pintura de diversos dibuixos (mural) a la façana Sud. Vernís protector posterior.

2.11. INSTAL.LACIÓ DE RÈTOL INFORMATIU.
Instal.lació de rètol informatiu amb dos peus de base collats o ancorats al aviment de panot
existent.
2.12. TRANSPORT DE RUNES I RESIDUS A UN CENTRE GESTOR DE RUNES.
Càrrega, transport i dipòsit de runes i residus fins a un C.G.R. (Centre Gestor de Residus) o
abocador autoritzat per l’A.R.C. (Agència de Residus de Catalunya).

2.13. NETEJA FINAL DE L’OBRA.
Treballs finals de neteja de l’àmbit de l’obra.
-
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2.14. AJUTS DE PALETERIA.
Els ajuts de paleteria que puguin precisar les diferents partides ja es consideren inclosos dins
de les mateixes. També el control de qualitat es considera inclòs en els preus de projecte, en
tant que cost indirecte.

2.15‐ TREBALLS ADDICIONALS I/O COMPLEMENTARIS.
Es preveu una partida de treballs i obres complementaries que inclou tots els treballs que sigui
necessari portar a terme i que estiguin relacionats amb els treballs descrits en el present
projecte i no hi estiguin explicitats.

-
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CAPÍTOL 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
3.1. INICI D’OBRA.
En aquest cas s’ha de procedir a adoptar les mesures i proteccions de seguretat addients que permetin la
senyalització de la zona d’obres.
S’iniciarà l’obra instal·lant la infraestructura necessària per l’execució de l’obra.

3.2. DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge dels elements existents que es modifiquen, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc de muret de bloc de formigó de la jardinera, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de la tanca metàl.lica que caldrà substituir. Desmuntatge, també, del quadre elèctric i la farola
davant de la façana.
- Rascat de pintura malmesa prèvia al repintat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
-
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
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.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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.
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.
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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
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.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*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.

-
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TEULADES.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de teulades de diferents materials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Substitucions puntuals de peces
- Substitució de peces d'una zona de la teulada i rejuntat de les existents
- Recol·locació de teula solta agafada amb morter
- Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de peces:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació de la peça a substituir
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter o ganxos sobre el suport
- Rejuntat dels junts, en el seu cas
- Neteja de la zona afectada
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Recol·locació de teula:
- Identificació de la peça a recol·locar
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport
- Neteja de la zona afectada
Rejuntat de peces existents:
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa de la beurada
- Neteja del revestiment
Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de canal
- Identificació de les peces a substituir i recol·locar
- Extracció de les peces i retirada del material d'unió, en el seu cas
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de les peces
- Neteja de la zona afectada
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

-
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CONDICIONS GENERALS:
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans
manuals.
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada a filtracions
d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
Un cop col·locada ha de quedar alineada amb la resta de peces.
La peça ha d'estar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del conjunt.
S'ha de mantenir el mateix cavalcament que la resta de peces.
En el cas de coberta de llosa de pedra, ha de mantenir la mateixa amplària de junts que la resta de revestiment.
REJUNTAT DE LLOSES:
Els junts han de quedar plens de morter i enrasats.
REPÀS DE COBERTA:
La canal ha de quedar lliure de qualsevol element que pugui impedir l'evacuació de l'aigua de la coberta.
Un cop acabat el repàs, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb defectes que la DF hagi
determinat com a motiu per realitzar la substitució.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
El suport i les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components
de la coberta.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
S'han d'eliminar les restes de material del suport per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la
base i l'execució dels cavalcament amb la resta d'elements.
Les peces per recol·locar han d'estar netes i sense defectes que puguin comprometre la seva funció o alterar
sensiblement l'aspecte final del conjunt.
REJUNTAT DE LLOSES:
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fondària i amplària
exigides.
Si el revestiment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
-
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Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el revestiment.
NETEJA DE CANAL:
La neteja s'ha de fer amb la canal seca.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.4. FORMACIÓ DE PENDENT DE COBERTA.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva
constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
-
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MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS
LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar
travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han
de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els
regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
-
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La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

3.5. ARREBOSSATS.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de
ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
-
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- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no
s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 21

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments
i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3.6. PINTATS.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 22

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat
les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la
DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda,
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior
a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
-
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S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els
nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat
inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
-
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements adherits.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les armadures amb rovell
s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als temps d'aplicació,
tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps
màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de cada capa.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:
-
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m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Restitució de volum en estructura de formigó.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ:
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element original, d'acord
-
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amb la DT i les indicacions de la DF.
El morter ha d'estar adherit a la base.
El morter col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Gruix de cada capa : 5mm ; < 20 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor : ± 0,2%
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ:
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures, o del pont d'unió,
cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters.
Temperatura d'aplicació
- Passivat armadures o pont d'unió : >= 5º C
- Restitució de volums : >= 8º C
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RESTITUCIÓ DE VOLUM:
dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.7. MOVIMENTS DE TERRES.
Anivellament del terreny.
Abans de procedir al replanteig de l'obra, es netejarà el solar de la capa vegetal i arrels . Es comprovaran les
mesures i nivells reals comparant-los amb els del projecte, i es procedirà al replanteig del moviment de terres i
fonaments.
Abans de replantejar els fonaments, s'anivellaran les terres del solar mitjançant els desmunts i terraplens
necessaris fins aconseguir superfícies planes i horitzontals d'acord amb les cotes indicades en el projecte.
Excavacions per a rebaix del terreny.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a rebaix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
-
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- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries,
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han
de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
de camions.
-
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S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
-
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma
amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que
s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
-
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REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels
terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord
amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C

3.8. PAVIMENTS.
Subbases de granulats.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per el tractament d'aquests residus.
-
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord
amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al
cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
-
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Soleres de formigó.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar
plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
UNITAT I CRITERIS 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%
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Paviments de panot.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
-
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
-
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades
Paviments de formigó.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

-
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CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts
han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del
seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de
deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han
d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

3.9. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGES D’AIGÜES PLUJANES.
Canals exteriors coberta.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.

-
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S'han considerat els tipus següents:
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- PVC rígid
- Planxa d'acer galvanitzat
- Planxa d'alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.
Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%
En la canal de PVC:
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de
la canal.
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química
- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm
En les canals de planxa:
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de
dilatació han de ser estancs
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte
el suport
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de
platina d'acer galvanitzat
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre
- Distància entre suports: <= 50 cm
-
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Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm
- Alineació respecte al plànol de façana:
- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar
l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta
de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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.
-
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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.
Baixants.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de
guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i
evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
-
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No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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.
Pericons.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó ¿in situ¿ amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades
interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat ¿in situ¿:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
-
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- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d'estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm.
La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT ¿IN SITU¿:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit
el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
-
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PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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.
Drenatges.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les
-
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característiques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a
cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de
la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un
rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb
material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els
-
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materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau
de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les
tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha
d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de
cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de
cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
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 3/75)
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.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en
especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i
arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
-
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa
abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin,
verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista
subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

3.10. ENLLUMENAT.
Equips de comandament Control i regulació.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central
de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, i execució de les
connexions corresponents
- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.
ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense
intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.
-
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Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que s'identifiqui fàcilment,
l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector
corresponent.
ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l'alimentació
elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha de
rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el regulador no tingui
alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de sortida).
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop
instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador,
connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
Elements de suport amb il.luminació incorporada.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d'enllumenat
incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigó.
Es contemplen els següents tipus de columnes:
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Execució del fonament
- L'hissat, fixació i anivellament del suport
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
FONAMENT:
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a la DT del projecte.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
-
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d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Assentament en el con d'Abrams: 3 - 5 cm
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):
- Columnes de fins a 6 m d'alçària: 0,6 x 0,6 x 0,6 m
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària: 0,8 x 0,8 x 0,8 m
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària: 0,8 x 0,8 x 1,0 m
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària: 1,0 x 1,0 x 1,3 m
- Columnes d'alçària superior a 16 m: Es determinarà en funció de l'alçària real de la columna
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
- Planor dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per tal d'aconsseguir l'aplomat
definitiu de la columna.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora
dels punts de connexió.
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant,
o expressament aprovats per aquest.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
-
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
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'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
FONAMENT:
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT.
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC.
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C.
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l'abocament del formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF.
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de mitja hora si es fa
amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva
fabricació.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s'humidificarà la superfície.
La compactació es realitzarà per vibratge.
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb una membrana impermeable
subjecta a l'exterior de la peça.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.

3.11. TANCAMENTS I PROTECCIONS.
Reixes.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva
posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.
-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 48

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada
per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions
mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 49

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

Baranes de fusta.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes de fusta ancorades amb cargols
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Baranes de fusta:
- Replanteig de la barana
- Fixació dels suports a la base amb cargols
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada
per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que
provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor
característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o
d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA DE FUSTA:
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora,
han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

-
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
*Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas».
Barreres de seguretat.
PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres de
seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig per al repartiment dels trams
- Col·locació i fixació dels trams
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord
amb les especificacions de la DT.
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT, o les aprovades
per la DF.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT.
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm:
- Barrera simple: 55 cm
- Barrera doble (banda inferior): 45 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 2 cm
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat en els que el temps compres entre la fabricació
i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions
d'emmagatzematge no siguin adients.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril.
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m.
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d'execució i d'obra, en el que, al menys, figuraran els
següents conceptes:
- Data d'instal·lació.
- Localització de l'obra.
- Clau de l'obra
- Nombre d'elements instal·lats, per tipus.
- Ubicació de les barreres de seguretat.
-
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- Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques i/o durabilitat de les
barreres de seguretat instal·lades.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i
de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec corresponent).
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l'alçada del perfil respecte al terreny.
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que hagin pogut
quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin els 10cm2 ni afectin
en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de recobriment
SUPORTS DE BARRERES DE SEGURETAT
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a barreres de seguretat flexibles.
S'han considerat els tipus de suport següents:
- Amb amortidors
- Sense amortidors
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Clavat
- Formigonat
- Soldat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del perfil
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Apuntalament provisional
- Formigonat del dau
- Retirada dels apuntalaments
-
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Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades al replanteig per la DF.
Els suports han d'estar situats cada 4 m, excepte si són soldats o col·locats sobre obra de fàbrica, on es
separaran entre sí 2 m.
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada sobre el
ferm que indica la DT.
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense deformacions.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: ± 2 cm
- Aplomat: ± 1 cm/m
AMB AMORTIDORS:
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la DT Les fixacions s'han de
fer amb cargols d'acer galvanitzat.
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
Grandària mínima del dau de formigó: 30 x 30 x 30 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i
de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat en els que el temps compres entre la fabricació
i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions
d'emmagatzematge no siguin adients.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment.
-
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COL·LOCAT FORMIGONAT:
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra.
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3
N/mm2.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural
bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin
ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de
piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN
287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4
del DB-SE A i l'article 77 de la EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de
la EAE per a obres d'enginyeria civil.

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la resistència del terreny natural amb un assaig d'aplicació de força al suport clavat (veure
especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 determinació cada 400 m de barrera de seguretat (O.C. 28/2009).
- Inspecció de les característiques dels fonaments singulars dels suports (sobre terrenys poc resistents o massa
durs i estructures).
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

-
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3.12. ENJARDINAMENT.
Plantacions i trasplantaments d’arbres i plantes.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir
l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

-
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PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses,
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per
afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema
radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb
mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador
autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha
de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
-
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions
d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de
plantación.
ARBRES:
*NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de
plantación de árboles

3.13. GESTIÓ DE RESIDUS.
Totes les runes es transportaran fins a un Centre Gestor de runes autoritzats per l’Ajuntament.
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:
- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició.
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.
- 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.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t

-
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Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni
substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen
substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB
ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen
substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra
per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal.lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
-
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ:
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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 de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.14. BASTIDA.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps
que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma
UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser
horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals
previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm
en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual
o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
-
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Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en los lugares de trabajo”.
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb
els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i
protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o
vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin
superfícies lliscants a les plataformes de treball.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis,
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i
proteccions col·locats.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.
Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS

Firmado digitalmente por
RAUL COSTA CASELLAS
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=COSTA
CASELLAS, givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 14:55:06
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por
ALFONS DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=DEL RIO DALMAU,
givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:38:16
+01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta
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CAPÍTOL 4. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i LEGALS.
3.1. OBJECTIU DEL PLEC DE CONDICIONS.
L'objectiu del present plec consisteix en determinar les condicions que serviran de base i regiran
aquesta obra especificada en els diferents documents del projecte, a més de les determinacions
contingudes en el Plec General de Condicions aprovat pel Consell General de Col·legis d'Arquitectes
d'Espanya.

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Són objecte del contracte les obres de millora/reforma del Parc de les Basses (reordenació) de Sant
Iscle de Vallalta (El Maresme, Barcelona).

3.3. TERMINI D’EXECUCIÓ.
El termini d’execució de les obres serà de 2/3 mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir
dels 15 dies següents a la notificació de l’acord d’adjudicació de les obres. Les interrupcions de les
obres degudes al mal temps, temperatures i altres causes alienes a la propietat no afectaran el termini
d’execució.

3.4. IMPORTÀNCIA DELS DIFERENTS DOCUMENTS D’AQUEST PROJECTE.
Aquest projecte consta de memòria, plànols, plec de condicions, estat d’amidaments i pressupost. En
referència al que es descriu en aquests documents, s’entén que encara que un concepte només
figurés en un d’ells, obliga com si estés indicat en tots, ja que s’entén que per interpretar
correctament el projecte s’ha de fer una lectura integrada i/o de conjunt de tots els documents (part
gràfica i part escrita) que el conformen, amb el ben entès que els referits documents són, tots ells,
complementaris entre si i que cadascun d’ells té la seva funció específica.

3.5. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE.
La interpretació dels plànols i documents del projecte, en tot allò que fós objecte de dubtes, serà
potestat de la Direcció Facultativa de les obres, la qual procurarà seguir la idea de l’autor del projecte
i l’acceptació més comuna que tinguin els termes amb els quals es designin els treballs o els seus
sistemes constructius.

3.6. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
Les reclamacions que el contractista vulgui fer en contra de les ordres donades per la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les davant del Promotor si aquestes són d’ordre econòmic.
Contra les disposicions d’ordre tècnic o facultatiu no s’admeten reclamacions. En aquest últim cas, el
contractista pot salvar la seva responsabilitat mitjançant una exposició raonada i per escrit dirigida a
la Direcció Facultativa, el qual haurà de signar rebut de la mateixa.

3.7. VARIACIONS DEL PROJECTE CONTRACTAT.
Qualsevol modificació que decideixi la propietat, haurà de ser notificada per part del contractista a la
Direcció Facultativa, que acceptarà o refusarà raonadament l’esmentada modificació.
-
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3.8. MODIFICACIONS QUE ALTERIN EL PREU DE LES OBRES.
Si les necessitats de l'obra així ho exigíssin, seran facilitats croquis i detalls, sempre que el contractista
els demani per escrit a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació. Les modificacions de detall
no impliquen alteració de preus, a menys que es reconegui que aquestes no es podien preveure en
els documents del contracte. En aquest cas, abans de començar les modificacions acordades
presentarà el pressupost de la modificació, i demanarà per escrit al Promotor i a la Direcció el vist i
plau corresponent.

3.9. EVOLUCIÓ DE LES OBRES.
La progressió de les obres guardarà en tot moment proporció amb el pla de marxa de les mateixes.
L’organització dels treballs és de responsabilitat exclusiva del Contractista, excepte en el cas que la
Direcció Facultativa cregui oportuna la seva variació per raons d'ordre tècnic o facultatiu.

3.10. TREBALLS DEFECTUOSOS.
El contractista és l’únic responsable dels treballs efectuats i dels defectes que puguin tenir per una
mala construcció o bé per la deficient qualitat dels materials utilitzats. Quan la Direcció Facultativa
adverteixi vicis a la construcció o defectes en els treballs efectuats, o bé els materials utilitzats siguin
defectuosos o no compleixin les condicions establertes, ja sigui en el transcurs dels treballs o bé
acabats els mateixos, podrà ordenar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides
segons els documents del contracte, i tot això a càrrec del Contractista.

3.11. MOSTRES DE MATERIALS.
El contractista estarà obligat a tenir a l’oficina d’obra i a disposició de la Direcció Facultativa mostres
de tots els materials a utilitzar en els treballs. Seran a càrrec del Contractista totes les proves i assaigs
de resistència i qualitat dels materials que la Direcció Facultativa consideri necessaris pel control de
l’obra.

3.12. MEDIS AUXILIARS.
Les bastides, xindris, maquinària, grues i altres medis auxiliars seran a càrrec del Contractista i per
tant, no es responsabilitza la Direcció Facultativa ni la Propietat dels accidents derivats de deficiències
o mala utilització dels mateixos.

3.13. RECEPCIÓ DE LES OBRES I TREBALLS.
Per a procedir a la recepció de les obres, després del pertinent Certificat de Final d’Obres (CFO), serà
necessària l'assistència del Promotor, Direcció Facultativa i Contractista. S’aixecarà acta de recepció
d’obres (A.R.O.) per triplicat en el full corresponent del llibre d’ordres, o per full específic, signada pels
assistents abans mencionats. La recepció es donarà com a realitzada si les obres han estat
construïdes segons les condicions establertes i no s’observen defectes o vicis de construcció.
A partir d’aquesta data comença el termini de garantia assenyalat als documents de contracte. Si les
obres no reuneixen les condicions estipulades, es farà constar en l’acta i s'especificaran les
instruccions per al contractista, i es farà constar també el termini per a subsanar-les. Transcorregut
aquest termini, es farà un nou reconeixement de les obres, i si procedeix, s'aixecarà acta de recepció
de l’obra (A.R.O.).
-
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3.14. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA/GARANTIA.
Finalitzat el termini de garantia d’un any, es procedirà a la inspecció i/o revisió final de les obres amb
les mateixes formalitats especificades a l’apartat anterior. Si les obres es troben en perfecte estat de
conservació es donaran per ben executades i per ben rebudes. En cas contrari, el contractista estarà
obligat a reparar les deficiències que li siguin imputables, fent-se càrrec de les despeses
ocasionades. Les fiances i/o garanties no es retornaran fins que s’hagin arranjat les deficiències
referides.

3.15. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE OBRES.
El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i la legislació vigent en els
seus respectius camps d’aplicació. Es donarà estricte acompliment a les Normes, Disposicions,
Decrets i Instruccions que s’enumeren en el següent apartat. En el cas de que algun dels treballs a
efectuar no vingués regulat per alguna d’aquestes normes d’obligat compliment, es consideraran com
a obligatòries les “Normas Tecnológicas de la Edificación” (N.T.E.) editades pel “Ministerio de la
Vivienda”.

3.16. NORMES I REGLAMENTS D’APLICACIÓ.
Tots els treballs compliran, com a mínim, amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. En
general, totes les unitats d’obra s’executaran i realitzaran de conformitat amb les normes de la bona
construcció.
1.

NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat
per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

2. REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de l'habitatge

-
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Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
Llibre de l'edifici
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de
conservació dels edificis d'habitatges
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integración social de los minusválidos
Ley 13/82 BOE 30/04/82
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)

Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la
Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable
als edificis.
D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de
satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
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3. REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT

Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
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 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilització
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)

4. REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia
CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Salubritat
CTE DB HS 1 Protecció contra l’humitat
CTE DB HS 2 Recollida i evacuaió de residus
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
CTE DB HS 4 Subministre d’aigua
CTE DB HS 5 Evacuaió d’aigües
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
-
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Protecció enfront del soroll
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88
CTE DB HR Protecció en front el soroll
RD 1371/2007 BOE 23/10/2007
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

5. SISTEMES ESTRUCTURALS
CTE DB-SE Seguridad estructural
CTE DB-SE-AE Acciones en la edificación
CTE DB-SE-C Cimientos
CTE DB-SE-A Acero
CTE DB-SE-F Fábrica
CTE DB-SE-M Madera
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edifciació” BOE: 28
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)/03/2006
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizado con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

6. SISTEMES CONSTRUCTIUS
CTE DB HS-1 Salubridad. Protección frente a la humedad
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)

Materials i elements de construcció
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
-
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O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

7. INSTAL·LACIONS

Instal∙lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal∙lacions de fontaneria
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
O 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76)
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
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).
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladors-mantenidors de les entitats d’inspecció i control i
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions tècniques complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
-
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(DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que
aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias.
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

Instal∙lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias.
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió als habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)

Instal∙lacions de parallamps
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

-
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007)

Instal∙lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84)
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84)
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86)
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a
15 kg
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15
kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88)
Aparatos a gas
RD 1428/1992

Gas‐oil
Instrucción Técnica Compementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.
Vist-i-plau, l’ajuntament:
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CAPÍTOL 5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT
4.1. DADES DE L’OBRA
4.1.1 Tipus d'obra

El present Projecte Tècnic Executiu té per objecte la descripció de les obres i treballs que es preveuen
portar a terme i que són necessaris per a la Millora/Reforma del Parc de les Basses (reordenació) de
Sant Iscle de Vallalta (El Maresme, Barcelona).
Les obres a realitzar al Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta, es realitzen amb la voluntat de
millorar el seu estat de conservació i les seves instal.lacions actuals, i donar un millor i major servei als
seus usuaris.
4.1.2 Emplaçament

L’emplaçament de l’obra objecte del present projecte és el Parc de les Basses, situat dins del nucli
urbà de la població de Sant Iscle de Vallalta (El Maresme, Barcelona). En concret, el Parc de les
Basses té el seu accés a través de la Plaça Major, i limita pel costat Nord amb la finca de Can Baltà,
pel costat Est amb la finca de “El Molí”, pel costat Sud amb la Plaça Major i la finca de la Plaça Major,
12, i per l’Oest amb les finques de la Plaça Major, 9 i 10, i del carrer Dr. Barri, 2, 4 i 6.
4.1.3 Superfície total

La superfície de tot l’àmbit d’actuació és de 1.203,39 m2, corresponent a la superfície total dels
terrenys destinats al Parc de les Basses.
4.1.4 Promotor

El promotor del present projecte tècnic executiu de Millora/Reforma del Parc de les Basses, de Sant
Iscle de Vallalta és el propi l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, i està representat pel seu AlcaldePresident, Sr. Eduard Turon Mainat.
4.1.5 Autor del Projecte

L’autor del present projecte de rehabilitació són els Serveis tècnics municipals de Sant Iscle de
Valllata, representats pel Srs. Raül Costa i Casellas, i Alfons del Río Dalmau, Enginyers d’Edificació i
Arquitectes Tècnics Municipals.
4.1.6 Tècnic redactor

Els tècnics redactors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, són els Srs. Raül Costa i Casellas, i Alfons
del Río Dalmau, Enginyers d’Edificació i Arquitectes Tècnics (col·legiats núm. 5.276 de Barcelona
(RCC) i núm. 784 de Girona (ARD)).

4.2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
4.2.1 Topografia.

El terreny on es preveu portar a terme la intervenció té forma irregular i queda limitat per la Plaça
Major i 3 finques de la mateixa plaça, diverses finques del carrer Dr. Barri, i la finca de Can Baltà i de
“El Molí”.
4.2.2 Característiques del terreny.

Aquests terrenys del Parc de les Basses són planers, i es troben aproximadament a la mateixa cota
que la plça que hi dóna accés.
-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 70

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

4.2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn.

Ordenació urbana tradicional, formada per edificacions unifamiliars i plurifamiliars entre mitgeres.
Casc antic.
4.2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades.

En els carrers pròxims hi ha instal·lació d’aigua, electricitat, telefonia i clavegueram.
4.2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de
voreres

El vial que travessa la Plaça Major té una amplada aproximada de 5 m. Densitat de circulació baixa.

4.3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
4.3.1. 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
posteriors de manteniment.
Servirà per 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,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'Annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar

-
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l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è ).
4.3.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a). El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b). 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.
c). La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d). El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e). La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f). La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g). L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h). L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i). La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j). Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o a prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els

següents principis generals:
a). Evitar riscos.
b). Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c). Combatre els riscos a l'origen.
d). Adaptar el treball a la persona, en particular amb 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.
e). Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f). Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g). Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball.
h). Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual.
i). Donar les degudes instruccions als treballadors.

-
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2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines.
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es preten controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
4.3.3. Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 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 d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
4.3.3.1. Mitjans i maquinaria

-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
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.

-
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4.3.3.2. Treballs prèvis

-

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).
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).

4.3.3.3. Moviments de terres i excavacions

-

Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
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 parets de contenció, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
Sobre esforços per postures incorrectes.

4.3.3.4. Fonaments

-

Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
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.
Ambient excessivament sorollós.
Desplom i/o caiguda de les parets 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.
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).

-
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4.3.3.5. Estructura

-

Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
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.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Fallides d'encofrats.
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).

4.3.3.6. Ram de paleta

-

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

4.3.3.7. Coberta

-

Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
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.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes de pals i antenes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
-
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4.3.3.8. Revestiments i acabats

-

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

4.3.3.9. Instal.lacions

-

Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Caigudes de pals i antenes.

4.3.3.10. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del
R.D.1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic.
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

-
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4.3.4. Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
4.3.4.1.

4.3.4.2.

-

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.
Deixar 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.
Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Comprovació d'apuntal.laments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col.locació de xarxat 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.
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 caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria.
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 davantals.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més
d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
-
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4.3.4.3.

-

Mesures de protecció a tercers

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

4.3.5. Primers auxilis

-

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista
amb els telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

4.3.6. Normativa aplicable

(En negreta les que afecten directament a la construcció).
Data d'actualització: 12/05/1998
-

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92).

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles.
-

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió
d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques.
-

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención
Modificacions: RD 780/1998 de 3 de abril (BOE: 01/05/98)
• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
-
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En el capítol 1 excloeix 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)
• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.
• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971).
-

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción.
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
-

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:
03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
-

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)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

-
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-

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene.
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
-

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
-

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

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
-

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
-

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
-

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
-

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.
-

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo.
-

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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
-

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció.
-

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.

Modificació: BOE: 24/10/75
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75
-

SS.TT.MM. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA –
-

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA: REORDENACIÓ. Pàgina : 80

Sant Isle de Vallalta ( El Maresme )

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.





-

Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE:
01/11/75

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals).

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.
Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS

Firmado digitalmente por
RAUL COSTA CASELLAS
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=COSTA
CASELLAS, givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 14:56:59
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por
ALFONS DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=DEL RIO DALMAU,
givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:41:12
+01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta

-
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CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS.
En l’execució material del present projecte tècnic es donarà compliment al que determinen:
- El Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regulen la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, publicat al BOE núm. 38 de 13.02.2008,
- El Decret 89/2010, de 29 de juny, d’àmbit autonòmic, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya, i,
- El Decret 21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en les edificis.
A tal efecte es determina:
Productor, posseïdor i gestor dels residus
Productor del residu . : Ajuntament Sant Iscle de Vallalta.
Posseïdor del residu. : Empresa constructora, a determinar.
Gestor del Residu..... : Abocador autoritzat / CENTRE GESTOR DE RUNES.

Vegeu annex amb fitxa justificativa del compliment de la normativa referida.

-
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Tipus d’obra:

PROJECTE DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA

Situació:

PARC DE LES BASSES – PLAÇA MAJOR

Promotor:

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

Enginyer Municipal:
Data:

SS.TT.MM. AJUNTAMENT SANT ISCLE DE VALLALTA

Juliol de 2017

-
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Aquest import és el que resulta de l’aplicació de les disposicions sobre les fiances establertes
al Decret 89/2010.
No obstant, l’aprovació i autorització municipal per l’execució del present projecte tècnic
executiu es tramita i s’obté d’acord amb el Decret 179/1995 (R.O.A.S.), que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tractar-se d’una Obra Local
Ordinària.
Així doncs, en el present cas, no és necessària l’obtenció de la llicència urbanística, i, per tant
resta exonerat del pagament de la fiança establerta en el Decret 89/2010, ja que aquest
especifica que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència, i tal com s’ha exposat, en
el present cas l’autorització municipal per l’execució de les obres no s’obté pel procediment de
llicència urbanística municipal.

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.

Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS

Firmado digitalmente por RAUL
COSTA CASELLAS
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=COSTA CASELLAS,
givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 14:58:21
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por ALFONS
DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=DEL RIO DALMAU,
givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:42:41 +01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal
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CAPÍTOL 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Fotografia-1:

Situació.

Fotografia-2: Extrem muret jardinera.

-

Fotografia-3:

Extrem muret, al costat filat.
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Fotografia-4: Muret de bloc jardinera i
façana que s’ha de pintar.

Fotografia-5: Accés Parc de les basses i
façana que s’ha de pintar amb el mural.

Fotografies-6 i 7: Filat i marge jardí. Paret que s’ha de pintar a la núm. 7.

Fotografia-8: Arbrat existent.

-

Fotografia-9: Arbres del marge que cal retirar.
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Fotografies-10 i 11: Espai d’ubicació de l’escenari i pista que es pavimentarà.

Fotografia-12: Espai d’ubicació de l’escenari i farola que cal desplaçar.

-
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CAPÍTOL 8. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
DE LES OBRES DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA:
REORDENACIÓ
PARTIDA

QUANTITAT

0. TREBALLS PREPARATORIS.
0.1

Treballs preparatoris, previs a l’inici de l’obra, principalment la instal.lació d'escomeses
provisionals d'aigua i electricitat, atuells, etc., entre d’altres.

1 ut

1. CONSTRUCCIÓ D'UN ESCENARI FIX DE 54,41 m2.
1.1

Excavació, repàs i piconatge de la rasa de fonamentació apilant les terres, per a ser
abocades com a reblert a l'interior de la graderia i/o de l'escenari.

6,79 m3

1.2

Fonamentació amb sabata correguda de formigó HA‐25/B/20/IIa, armat amb cèrcol
d'hacer corrugat de 4 Ø10mm i estrebs Ø6mm c/30 cm, deixant les esperes de connexió
amb els murets de bloc.

6,79 m3

1.3

Construcció de la bancada perimetal de l'escenari amb 3 filades de bloc de formigó vist
(40x20x20 cm), armat amb hacer corrugat # Ø10 mm c/20 cm, i massissat amb formigó
HA‐25/B/20/IIa. Inclou el pintat exterior del parament amb pintura plàstica.

16,90 m2

1.4

Formació de doble esgraonat amb bloc vist de formigó, aferrat amb morter de cp. Iclou la
peça de remat, la solera base de fonamentació sobre llit de graves/terra i el pintat dels
frontals i laterals l'escala amb pintura plàstica.

4,08 ml

1.5

Reblert de terres/graves extretes de rebaixos a la mateixa obra, abocades amb mitjans
mecànics entre les parets de bloc de l'escenari, fins a la seva alçada.

63,36 m3

1.6

Solera de 54,41 m2 i de 10 cm de gruix de formigó HA‐25/B/20/IIa (amb color), armat
amb malla electrosoldada # Ø10 mm c/20 cm. Acabat superficial lliscat.

54,41 m2

2. INSTAL.LACIÓ DE PORXO DE FUSTA LAMINADA I COBERTA DE PLANXA DE POLIESTER OPAC.
2.1

Instal.lació de porxo de fusta laminada encolada amb coberta inclinada lleugera de
poliester opac tipus ONDUCLAIR COLOR (color terrós o granatós), o similar. Inclou tot el
sistema d'ancoratges i accessoris per al seu muntatge.

1,00 ut

2.2

Instal.lació de canal a tot el frontal de l'escenari i al lateral de l'escala, per a recollir les
aigües de la coberta. Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col•locada amb
peces especials i connectada al baixant.

14,10 ml

2.3

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

3,90 ml

-
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3. JOCS INFANTILS
3.1

Subministrament i instal.lació de jocs infantils, situats a la zona del fons del parc. Els
elements a instal.lar seran del tipus gronxadors, o balancins, o torretes, o grimpadors, o
plataformes giratòries, o passarle.les d’equilibri, etc., etc. (PA a justificar)

‐ PA

4. PISTA DE BALL
4.1

Excavació superficial del terreny per a encastar‐hi la base de la llosa (pista de ball) i el llit
de graves inferior, amb mitjans mecànics. Les terres extretes s'utilitzarant per al reblert
de l'interior de l'escenari i de la grada.

4.2

Subbase d'emmacat de graves drenants. Capa de 10 cm de gruix.

354,65 m2

4.3

Formació de solera de formigó HA‐25/B/20/IIa, de 20 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada, amb acabat de formigó imprès de relleu suau, de color. Inclou l'encofrat
perimetral de 15 cm d'alçada i la part proporcional de formació de juntes de dilatació.

354,65 m2

53.20 m3

5. RENOVACIÓ I DESPLAÇAMENT DE LA TANCA DE FILAT METÀL.LIC
5.1

Retirada de la tanca de filat metàl.lic de 2 m d'alçada existent, incloent els elements de
subjecció i suport, així com el material de fonamentació dels mateixos. Reposició de les
terres en aquests punts.

5.2

Rebaix de terres del marge enjardinat, reculant entre 1 i 1,5 m la seva base. Mitjans
mecànics. Terres per a reomplir escenari i grades. Sobrants a abocador.

5.3

Subministrament i instal.lació desplaçada de nova tanca de filat metàl.lic de 2 m d'alçada,
plastificada de color verd fosc. Inclou tots els elements de subjecció i suport.

30,42 ml

102,00 m3
29,05 ml

6. PLANTACIÓ D'ARBRAT
6.1

Subministrament i plantació de xiprés.

-

50,00 ut
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7. SUBSTITUCIÓ DE MURET DE BLOC DE FORMIGÓ PER GRADERIA
7.1

Enderrocament de muret de bloc de formigó de 24,22 m de llarg per 0,80 m d'alçada,
incloent la retirada de la seva fonamentació.

19,37 m2

7.2

Rebaix de terres de la jardinera a nivell de l'esplanada, per a la construcció de les grades.

38,07 m3

7,3

Formació de grada de dos nivells, amb esgraonat integrat als dos extrems. Inclou la
formació de la lloseta de fonamentació armada amb malla electrosoldada, sobre llit de
graves drenants, configuració de l'esgraonat amb bloc de formigó vist de 40 x 30/20 x 20
cm (en funció de l'especejament), amb lloseta de formigó configurant el seient, tot armat
amb Ø10mm c/40cm, i massissat amb formigó HA‐25/B/20/IIa. L'interior (entre blocs)
del graó baix es reblirà de terres/graves. Pintat dels frontals de bloc amb pintura plàstica.

21,02 ml

8. DESPLAÇAMENT QUADRE ELÈCTRIC DE PRESA DE CORRENT I DEL QUADRE DE CONTROL DE FAROLES
8.1

Desplaçament de l'armari de presa de corrent de al ubicació actual cap al frontal de
l'escenari. Armari d'obra amb portella metàl.lica. Iclou el desplaçament/allargament del
cablejat.

1 ut

8.2

Desplaçament i incorporació del quadre de control de l’enllumenat públic, actualment
penjat a una façana de l’entrada al parc, cap a l’interior de l’armari de presa de corrent
desplaçat.

1 ut

9. DESPLAÇAMENT DE DUES FAROLES I DE LA FONT.
9.1

Desplaçament de dues faroles i la font existent, reubicada a l’encaix de la façana de
l’habitatge contigo. Inclou la formació de rasa, adaptació dels tubs d’aigua i clavegueram,
i reposició de panots afectats.

1 ut

10. PINTURA A FAÇANES
10.1

Aplicació de dues mans de revestiment per a exteriors "LOTUS 2.000" o similar de color
blanc, a la façana de la finca veïna límit Sud. Inclou rascar la pintura en mal estat, on
calgui aplicar fixador, massillar amb fibra de vidre i la grua.

120,00 m2

10.2

Pintar diversos dibuixos (mural) a la façana de la finca veïna límit Sud. Inclou projectar i
resseguir els dibuixos, pintar‐los amb colors diversos, capa de vernís protector mate a
l'aigua "HEMPEL‐BRIC VARNISH" o similar, grua.

1,00 ut

10.3

Aplicació de dues mans de revestiment per a exteriors "LOTUS 2.000" o similar de color
crema/ocre, a la façana de les finques veïnes límit Oest. Inclou rascar la pintura en mal
estat, on calgui aplicar fixador, massillar amb fibra de vidre.

100,00 m2

-
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11. INSTAL.LACIÓ RÈTOL INFORMATIU
11.1

Instal.lació de rètol informatiu amb dos peus de base collats o ancorats al paviment de
panot existent.

1 ut

12. TRANSPORT DE RUNES I RESIDUS A UN CENTRE GESTOR DE RUNES.
12.1

Càrrega, transport i dipòsit de terres, runes i residus fins a un C.G.R. (Centre Gestor de
Residus) o abocador autoritzat per l’A.R.C. (Agència de Residus de Catalunya).

1 ut

13. TREBALLS DE NETEJA FINAL D’OBRA.
13.1

Treballs de neteja final d'obra. S'inclou la retirada de qualsevol resta de material i el
condicionament i neteja general de tot el recinte del Parc de les Basses i resta de zones
de treball, per al seu ús públic amb total seguretat.

1 ut

14. AJUTS DE PALETERIA.
14.1

Ajuts de paleteria.

1 ut

15. TREBALLS ADDICIONALS I COMPLEMENTARIS (A JUSTIFICAR)
15.1

Treballs addicionals i complementaris (a justificar).

-

1 ut
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PRESSUPOST

-
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PRESSUPOST. DOCUMENT FINAL‐DEFINITIU REVISAT
DE LES OBRES DE MILLORA/REFORMA DEL PARC DE LES BASSES DE SANT ISCLE DE VALLALTA:
REORDENACIÓ

PARTIDA

QUANTITAT

PREU UNITARI

IMPORT
PARCIAL

IMPORT TOTAL

0. TREBALLS PREPARATORIS.
0.1

Treballs preparatoris, previs a l’inici de l’obra,
principalment la instal.lació d'escomeses
provisionals d'aigua i electricitat, atuells, etc.,
entre d’altres.

1 u

repercutits entre
el conjunt de
partides

‐

0,00 €

1. CONSTRUCCIÓ D'UN ESCENARI FIX DE 54,41 m2.
1.1

Excavació, repàs i piconatge de la rasa de
fonamentació apilant les terres, per a ser
abocades com a reblert a l'interior de la
graderia i/o de l'escenari.

6,79 m3

34,57 €/m3

234,71 €

1.2

Fonamentació amb sabata correguda de
formigó HA‐25/B/20/IIa, armat amb cèrcol
d'hacer corrugat de 4 Ø10mm i estrebs Ø6mm
c/30 cm, deixant les esperes de connexió amb
els murets de bloc.

6,79 m3

117,00 €/m3

794,43 €

1.3

Construcció de la bancada perimetal de
l'escenari amb 3 filades de bloc de formigó vist
(40x20x20 cm), armat amb hacer corrugat #
Ø10 mm c/20 cm, i massissat amb formigó HA‐
25/B/20/IIa. Inclou el pintat exterior del
parament amb pintura plàstica.
Formació de doble esgraonat amb bloc vist de
formigó, aferrat amb morter de cp. Iclou la
peça de remat, la solera base de fonamentació
sobre llit de graves/terra i el pintat dels
frontals i laterals l'escala amb pintura plàstica.

16,90 m2

58,00 €/m2

980,20 €

4,08 ml

135,75 €/ml

553,86 €

1.5

Reblert de terres/graves extretes de rebaixos a
la mateixa obra, abocades amb mitjans
mecànics entre les parets de bloc de l'escenari,
fins a la seva alçada.

63,36 m3

10,87 €/m3

688,72 €

1.6

Solera de 54,41 m2 i de 10 cm de gruix de
formigó HA‐25/B/20/IIa (amb color), armat
amb malla electrosoldada # Ø10 mm c/20 cm.
Acabat superficial lliscat.

54,41 m2

20,83 €/m2

1.133,36 €

1.4

4.385,28 €

-
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2. INSTAL.LACIÓ DE PORXO DE FUSTA I COBERTA DE PLANXA DE POLIESTER OPAC.
2.1

2.2

2.3

Instal.lació de porxo de fusta laminada
encolada amb coberta inclinada lleugera de
poliester opac tipus ONDUCLAIR COLOR (color
terrós o granatós), o similar. Inclou tot el
sistema d'ancoratges i accessoris per al seu
muntatge.
Instal.lació de canal a tot el frontal de
l'escenari i al lateral de l'escala, per a recollir
les aigües de la coberta. Canal exterior de
secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat
de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, col•locada amb
peces especials i connectada al baixant.
Baixant de tub de planxa galvanitzada amb
unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

1,00 PA 11.946,00 €

11.946,00 €

14,10 ml

31,75 €/ml

447,67 €

3,90 ml

47,41 €/ml

184,90 €

12.393,67 €
3. JOCS INFANTILS
3.1

Subministrament i instal.lació de jocs infantils,
situats a la zona del fons del parc. Els elements
a instal.lar seran del tipus gronxadors, o
balancins, o torretes, o grimpadors, o
plataformes
giratòries,
o
passarel.les
d'equilibri, etc., etc. (PA a justificar).

‐ PA

1440,00 €

1.440,00 €

1.440,00 €

4. PISTA DE BALL
4.1

Excavació superficial del terreny per a
encastar‐hi la base de la llosa (pista de ball) i el
llit de graves inferior, amb mitjans mecànics.
Les terres extretes s'utilitzarant per al reblert
de l'interior de l'escenari i de la grada.

4.2

4.3

53,20 m3

6,26 €/m3

333,03 €

Subbase d'emmacat de graves drenants. Capa
de 10 cm de gruix.

354,65 m2

3,02 €/m2

1.071,04 €

Formació de solera de formigó HA‐25/B/20/IIa,
de 20 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada, amb acabat de formigó imprès
de relleu suau, de color. Inclou l'encofrat
perimetral de 15 cm d'alçada i la part
proporcional de formació de juntes de
dilatació.

354,65 m2

27,00 €/m2

9.575,55 €

10.979,63 €

-
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5. RENOVACIÓ I DESPLAÇAMENT DE LA TANCA DE FILAT METÀL.LIC
5.1

Retirada de la tanca de filat metàl.lic de 2 m
d'alçada existent, incloent els elements de
subjecció i suport, així com el material de
fonamentació dels mateixos. Reposició de les
terres en aquests punts.

5.2

Rebaix de terres del marge enjardinat, reculant
entre 1 i 1,5 m la seva base. Mitjans mecànics.
Terres per a reomplir escenari i grades.
Sobrants a abocador.

5.3

Subministrament i instal.lació desplaçada de
nova tanca de filat metàl.lic de 2 m d'alçada,
plastificada de color verd fosc. Inclou tots els
elements de subjecció i suport.

30,42 ml

6,48 €/ml

197,12 €

102,00 m3

5,50 €/m3

561,00 €

29,05 ml

21,49 €/ml

624,28 €

1.382,41 €

6. PLANTACIÓ D'ARBRAT
6.1

Subministrament i plantació de xiprés.

50,00 ut

55,00 €/ut

2.750,00 €

2.750,00 €

7. SUBSTITUCIÓ DE MURET DE BLOC DE FORMIGÓ PER GRADERIA
7.1

Enderrocament de muret de bloc de formigó
de 24,22 m de llarg per 0,80 m d'alçada,
incloent la retirada de la seva fonamentació.

19,37 m2

11,00 €/m2

213,07 €

7.2

Rebaix de terres de la jardinera a nivell de
l'esplanada, per a la construcció de les grades.

38,07 m3

6,41 €/m3

244,03 €

7,3

Formació de grada de dos nivells, amb
esgraonat integrat als dos extrems. Inclou la
formació de la lloseta de fonamentació armada
amb malla electrosoldada, sobre llit de graves
drenants, configuració de l'esgraonat amb bloc
de formigó vist de 40 x 30/20 x 20 cm (en
funció de l'especejament), amb lloseta de
formigó configurant el seient, tot armat amb
Ø10mm c/40cm, i massissat amb formigó HA‐
25/B/20/IIa. L'interior (entre blocs) del graó
baix es reblirà de terres/graves. Pintat dels
frontals de bloc amb pintura plàstica.

21,02 ml

70,00 €/ml

1.471,40 €

1.928,50 €

-
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8. DESPLAÇAMENT QUADRE ELÈCTRIC DE PRESA DE CORRENT I DEL QUADRE DE CONTROL DE
FAROLES
8.1 Desplaçament de l'armari de presa de corrent
1 ut
1200,00 €/ut
1.200,00 €
de al ubicació actual cap al frontal de
l'escenari. Armari d'obra amb portella
metàl.lica. Iclou el desplaçament/allargament
del cablejat.
8.2 Desplaçament i incorporació del quadre de
1 ut
1000,00 €/ut
1.000,00 €
control de l'enllumenat públic, atualment
penjat a una façana de l'entrada al parc, cap a
l'interior de l'armari de presa de corrent
desplaçat.

2.200,00 €
9. DESPLAÇAMENT DE DUES FAROLES I FONT
9.1

Desplaçament de dues faroles i la font existent,
reubicada a l'encaix de la façana de l'habitatge
contigu. Inclou la formació de rasa, adaptació
dels tubs d'aigua i clavegueram, i reposició de
panots afectats.

1 ut

1775,29 €/ut

1.775,29 €

1.775,29 €

10. PINTURA A FAÇANES
10.1

10.2

10.3

Aplicació de dues mans de revestiment per a
exteriors "LOTUS 2.000" o similar de color
blanc, a la façana de la finca veïna límit Sud.
Inclou rascar la pintura en mal estat, on calgui
aplicar fixador, massillar amb fibra de vidre i la
grua.
Pintar diversos dibuixos (mural) a la façana de
la finca veïna límit Sud. Inclou projectar i
resseguir els dibuixos, pintar‐los amb colors
diversos, capa de vernís protector mate a
l'aigua "HEMPEL‐BRIC VARNISH" o similar,
grua.
Aplicació de dues mans de revestiment per a
exteriors "LOTUS 2.000" o similar de color
crema/ocre, a la façana de les finques veïnes
límit Oest. Inclou rascar la pintura en mal estat,
on calgui aplicar fixador, massillar amb fibra de
vidre.

120,00 m2

1,00 ut

100,00 m2

6,75 €/m2

760,29 €/ut

6,75 €/m2

810,00 €

760,29 €

675,00 €

2.245,29 €

-
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11. INSTAL.LACIÓ RÈTOL INFORMATIU
11.1

Instal.lació de rètol informatiu amb dos peus
de base collats o ancorats al paviment de
panot existent.

1 ut

450,00 ut

450,00 €

450,00 €

12. TRANSPORT DE RUNES I RESIDUS A UN CENTRE GESTOR DE RUNES.
12.1

Càrrega, transport i dipòsit de terres, runes i
residus fins a un C.G.R. (Centre Gestor de
Residus) o abocador autoritzat per l’A.R.C.
(Agència de Residus de Catalunya).

1 ut

350,85 €/ut

350,85 €

350,85 €

13. TREBALLS DE NETEJA FINAL D’OBRA.
13.1

Treballs de neteja final d'obra. S'inclou la
retirada de qualsevol resta de material i el
condicionament i neteja general de tot el
recinte del Parc de les Basses i resta de zones
de treball, per al seu ús públic amb total
seguretat.

1 ut

repercutits entre
el conjunt de
partides

‐

0,00 €

14. AJUTS DE PALETERIA.
14.1

Ajuts de paleteria.

1 ut

repercutits entre
el conjunt de
partides

‐

0,00 €

15. TREBALLS ADDICIONALS I COMPLEMENTARIS (A JUSTIFICAR)
15.1

Treballs addicionals i complementaris (a
justificar).

1 ut

1200,00 ut

1.200,00 €

1.200,00 €

-
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

43.480,91 €

Mesures de seguretat en el treball i salut laboral (2% PEM)

869,62 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ (P.E.A.)

44.350,53 €

+ 13,00 % Despeses Generals

5.765,57 €

+ 6,00 % Benefici industrial

2.661,03 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (P.E.C.)

52.777,13 €

.+ 21,00 % I.V.A.

11.083,20 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ TOTAL (P.E.T.) - PRESSUPOST
GENERAL

63.860,33 €

Sant Iscle de Vallalta, Setembre de 2.017.

Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS

Firmado digitalmente por
RAUL COSTA CASELLAS
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=COSTA
CASELLAS, givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 14:59:24
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por ALFONS
DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=DEL RIO DALMAU,
givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:44:27 +01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río i Dalmau

Alcalde - President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta

-
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL 0 :

Treballs preparatoris ....................................................................

0,00 €

CAPÍTOL 1 :

Construcció escenari fix de 54,41 m2 ...........................................

4.385,28 €

CAPÍTOL 2 :

Instal.lació de porxo fusta laminada i coberta planxa de poliester opac.....

CAPÍTOL 3 :

Subministrament i instal.lació de jocs infantils (PA a justificar) ...

CAPÍTOL 4 :

Pista de ball amb solera de formigó imprès ............................

10.979,63 €

CAPÍTOL 5 :

Renovació i desplaçament de la tanca de filat metàl.lic ........

1.382,41€

CAPÍTOL 6 :

Plantació d’arbrat ...................................................................

2.750,00 €

CAPÍTOL 7 :

Substitució de muret de bloc de formigó per a graderia ........

1.928,50 €

CAPÍTOL 8 :

Desplaçament quadre elèctric de presa de corrent i quadre faroles ....

2.200,00 €

CAPÍTOL 9 :

Desplaçament de dues faroles i de la font ...............................

1.775,29 €

CAPÍTOL 10 :

Pintura a façanes ....................................................................

2.245,29 €

CAPÍTOL 11 :

Instal.lació rètol informatiu ....................................................

450,00 €

CAPÍTOL 12 :

Transport de runes i residus a un C.G.R. .................................

350,85 €

CAPÍTOL 13 :

Treballs de neteja final d’obra ...............................................

0,00 €

CAPÍTOL 14 :

Ajudes de paleteria ................................................................

0,00 €

CAPÍTOL 15 :

Treballs addicionals i complementaris (a justificar) ...............

1.200,00 €

12.393,67 €
1.440,00 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) ...............................................

43.480,91 €

Mesures de seguretat en el treball i salut laboral (2% PEM) ...............

869,62 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ (PEA) ................................

44.350,53 €

+ 13% Despeses Generals ................

5.765,57 €

+ 6% Benefici Industrial ................

2.661,03 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA (PEC) .......................................
+ 21% I.V.A. ................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ TOTAL (PET) .....................................................
-
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El pressupost d’execució total de la realització de les obres compreses en aquest
projecte és de Seixanta-tres mil vuit-cents seixanta euros amb trenta-tres cèntims
d’euro (63.860,33 €) en total (P.E.T.), amb l’IVA inclòs.

Sant Iscle de Vallalta, Juliol de 2.017.

Vist-i-plau, l’ajuntament:

Els SS. TT. MM.:

RAUL
COSTA
CASELLAS

Firmado digitalmente por RAUL
COSTA CASELLAS
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=COSTA CASELLAS,
givenName=RAUL,
serialNumber=38778300R,
cn=RAUL COSTA CASELLAS
Fecha: 2018.01.16 15:00:20
+01'00'

ALFONS
DEL RIO
DALMAU

Firmado digitalmente por
ALFONS DEL RIO DALMAU
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=DEL RIO
DALMAU, givenName=ALFONS,
serialNumber=79302976B,
cn=ALFONS DEL RIO DALMAU
Fecha: 2018.01.16 15:47:01
+01'00'

Eduard Turon Mainat

Raül Costa i Casellas

Alfons del Río Dalmau

Alcalde – President

Tècnic Municipal

Tècnic Municipal

Sant Iscle de Vallalta

-
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CAPÍTOL 9. PLÀNOLS DE PROJECTE

-
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