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1. DADES GENERALS 

 

1.1. Identificació i objecte del projecte 

 

Memòria Valorada: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DEL PARC INFANTIL I 

ENTORNS DEL POBLE DE TOR AL MUNICIPI DE LA 

TALLADA D’EMPORDÀ 

 

Objecte de l’encàrrec: Proposta per la millora del parc infantil de Tor 

Emplaçament: Camí del Pou, s/n, Tor 

Municipi: 

Referència: 

Tor, La Tallada d’Empordà, 17134, Baix Empordà 

20-13853 

 

1.2. Agents del projecte 

Promotor: Ajuntament de la Tallada d’Empordà 

CIF: P1720700B 

Adreça: Plaça de l'1 d'octubre de 2017, s/n,  

La Tallada d’Empordà, 17134 

Altres dades de contacte:   972780095 

ajuntament@latallada.cat 

 

Redactor: Consell Comarcal del Baix Empordà 

Àrea d’Arquitectura i Urbanisme 

Sandra Fernandez Soteras - Arquitecta nº col·legiada: col 43805-7 

Alba Sala Vidal - Delineant 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1. Antecedents i condicionants de partida 

Actualment el Parc Infantil de Tor és l’únic espai públic d’aquesta població reservat com 

a àrea de jocs infantils per la mainada. Aquest espai consta d’un gronxador doble sobre 

un paviment de cautxú, i d’una zona de cobert on hi trobem un joc infantil tipus molla. 

En conjunt, aquesta àrea de jocs infantils consta d’una superfície total de 120 m2, tot i 

que part d’aquesta superfície es troba ocupada tant pel cobert, com per una antiga font.  

 

D’altra banda, a l’altra costat del carrer hi trobem la zona de bancs, per la qual cosa és 

inevitable haver de travessar el carrer cada cop que es vulgui accedir a una o altra zona. 

A més, aquesta zona de bancs es situa a la zona de drenatge del carrer, per la qual cosa 

aquest espai queda brut habitualment.   

 
Imatge del vial que passa pel cantó de la zona de jocs (imatge num.1) 
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Imatge de l’estat actual de la zona de bancs del parc (imatge num.2) 

 

Imatge de l’estat actual del cobert del parc (imatge num.3) 

  

Imatge de l’estat actual del cobert del parc (imatge num.4) 
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Imatge de l’estat actual de la zona de jocs  del parc (imatge num.5) 

 

Imatge de l’estat actual de la zona de jocs  del parc (imatge num.6) 

La població de Tor no disposa de més espais per tal de reubicar la zona de jocs infantils, 

per la qual cosa es proposa reformular la zona de jocs infantils actual, i el seu entorn, 

amb una proposta que doni cabuda a les necessitats dels infants de la població. 

Per aquest motiu que es redacta aquesta memòria valorada des dels serveis tècnics de 

l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, a encàrrec de 

l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà. 
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2.2. Situació i emplaçament  

El Parc Infantil es situa al nucli de població de Tor, del municipi de La Tallada d’Empordà, 

al camí del Pou, s/n, concretament a l’extrem sud de la població. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ortofotomapa de la situació del Parc Infantil de Tor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa de l’emplaçament del Parc Infantil de Tor 
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2.3. Qualificació urbanística i normativa aplicable 

El proposta d’intervenció del Parc Infantil de Tor objecte d’aquesta Memòria Valorada, 

d’acord amb el POUM de La Tallada d’Empordà aprovat definitivament per la CTU de 

Girona el 27 de juliol de 2011, publicat al DOGC el 25 de novembre de 2011 DOGC 6013, 

estan qualificades com: 

- Clau E, corresponent amb el Sistema d’Equipaments 

POUM de La Tallada d’Empordà 

SECCIÓ 4 – SISTEMES D’EQUIPAMENTS (CLAU E) 

Art. 105 – Definició i tipus  

1. El sistema d’equipaments comunitaris està constituït pels espais destinats a ús 

públic o col·lectiu al servei de la població. El sòl serà preferentment de domini 

públic, admetent-se la gestió privada de l’equipament. 

2. L’ús que es determina com a sistema d’equipament comunitari és: 

- E.8 Sense ús assignat 

Art. 106 – Paràmetres edificatoris generals 

1. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions 

ambientals del lloc. 



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

C. dels Tarongers, 12 (Can Salamó) · 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ 
Tel. 972 64 23 10 – Fax 972 64 10 03 – A/e: consell@baixemporda.cat 

7 

 
 

2. En sòl urbà les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la 

zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de què l’equipament sigui 

colindant a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major 

edificabilitat 

3. En sòl urbanitzable el tipus d’ordenació de l’edificació serà aïllada. Els paràmetres 

d’ocupació, intensitat de l’edificació i l’alçada de l’edificació no ultrapassaran el 

promig resultant dels permesos als sòls amb aprofitament urbanístic dels sector 

on s’emplacen, o en cas de no estar inclosos dins de cap sector amb aprofitament, 

el que resulti del promig d eles illes confrontants. 

4. En sòl no urbanitzable les edificacions s’ordenaran segons el tipus d’edificació 

aïllada, i es regularan mitjançant Pla Especial Urbanístic. 

5. En els supòsits dels equipaments que no es puguin adaptar a les característiques 

edificatòries contigües a l’emplaçament, es redactarà un Pla Especial que definirà 

els usos i paràmetres edificatoris d’aplicació. 

6. Aquells equipaments el destí dels quals es desconeix, serà necessari la redacció del 

corresponent Pla Especial Urbanístic per tal d’assignar-li l’ús concret, d’acord amb 

l’article 67.1 del TRLU. 
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3. SOLUCIÓ PLANTEJADA 

3.1. Objecte de les obres 

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà, en col·laboració amb l’Ajuntament de La 

Tallada d’Empordà, s’ha estudiat quina havia de ser la proposta d’intervenció de l’àrea 

de jocs de la població de Tor. 

L’objecte d’aquesta memòria és la de millorar l’àrea de jocs infantils i el seu entorn, a la 

població de Tor, per tal de millorar aquest espai i donar cabuda als infants de totes les 

edats de la població. Amb aquest objectiu, s’ampliarà i renovarà l’àrea de jocs, garantint 

el seu estat de conservació i assegurant la seguretat durant l’ús dels nous elements de 

joc, tot integrant aquest espai al seu entorn més proper. 

3.2. Solució adoptada i descripció de la proposta 

Per una banda, la reformulació d’aquesta àrea de jocs i el seu entorn, contempla el 

soterrament de la zona de drenatge lateral del vial existent, per tal d’ampliar aquesta 

zona de pas de vehicles i poder ampliar també la zona destinada a jocs infantils. Per tal 

de dur a terme aquesta actuació, s’eliminarà la zona de bancs actuals i es netejarà el 

marge atalussat actual. Es preveu que aquest vial sigui d’ús puntual per màquines de 

camp, per la qual cosa el pas quedarà restringit per una cadena reflectant a banda i 

banda de tram de carrer per tal de controlar l’accés. 

La zona destinada a jocs infantils s’ubicarà sobre el mateix espai que en l’actualitat, però 

guanyant part de l’espai que avui ocupa la zona de vial. Es retiraran els elements de joc 

actuals i se n’hi ubicaran de nous. La tipologia de jocs serà diversa, pensada per donar 

cabuda als infants de totes les edats de la població.  
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Els elements de joc que s’han decidit instal·lar són: 

- Una estructura de joc de diferents nivells que inclou un tobogan 

- Un gronxador tipus niu  

- Una taula de ping-pong 

- Una cistella de bàsquet 

Cal destacar que l’àrea de joc de la cistella de bàsquet quedarà sobre la zona prevista 

pel pas de vehicles, que com s’ha dit, aquest pas sols s’utilitzarà de forma puntual i 

quedarà restringida per una cadena a banda i banda de tram de carrer. 

També cal destacar les actuacions sobre els diferents paviments: 

- El tram de vial que coincideix amb l’espai de parc (on s’hi instal·larà la cistella de 

bàsquet) serà de color diferent al color d’asfalt de la resta de vial. Amb això es 

busca diferenciar l’ús per pas de vehicles de part del vial, de l’ús per a espai de joc. 

Aquest vial haurà de ser com a mínim de 4 metre pel pas de les màquines de camp, 

i s’hi haurà de pintar les línies de la pista de bàsquet. 

- La zona actualment pavimentada de l’espai de jocs, es substituirà pel mateix tipus 

de paviment previst al tram de vial que coincideix amb l’espai de parc.  

- Sota l’estructura de joc amb tobogan s’hi instal·larà paviment de cautxú, un 

material compatible amb una òptima amortiguació en cas de caiguda. 

- Sota l’àrea de seguretat del gronxador s’hi posarà ull de perdiu. Per delimitar 

aquest espai s’hi col·locarà alguna peça de pedra per fer-hi una vorada.  

- A la resta de parc, allà on s’hi preveu la zona de bancs i de vegetació, s’hi posarà 

sauló i s’enjardinaran les zones previstes amb vegetació. 

- Es preveu tapar l’espai de reg que passa entre l’espai de parc i l’hort, i aquesta 

franja quedarà integrada a la resta de paviment. 

Pel que fa a la resta d’elements de mobiliari urbà que es preveu instal·lar: 

- Instal·lació d’una pèrgola que doni continuïtat al cobert actual, per crear així una 

zona d’ombra més amplia. A més, aquest element serà el que farà connexió entre 

la nova zona de jocs infantils, amb el pas peatonal al llarg del Camí del Pou. 
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- Com a mínim es preveuen instal·lar un parell de bancs 

- Instal·lació d’una tanca entre la zona de parc i la zona d’hort de Can Costey 

- Instal·lació d’una barbacoa tancada amb porta de ferro 

- Instal·lació d’una font integrada al safareig 

Per últim es preveuen restaurar tant el safareig, on s’hi preveu instal·lar la font, com el 

cobert. 

3.3. Serveis afectats 

La proposta d’intervenció que es resol en aquest document respon a la necessitat de 

millora d’una zona de l’espai públic. Aquesta intervenció afectarà a part de la xarxa de 

serveis en l’àmbit públic de vial, ja que es preveu la intervenció sobre el vial i la 

modificació del drenatge superficial lateral d’aquesta.  

Les intervencions vindran determinades per autorització municipal de llicència d’obres. 

Si hi ha qualsevol modificació de les actuacions projectades que alterin qualsevol servei 

de subministrament, aquests s’haurà de documentar a la direcció facultativa de l’obra. 

4. GESTIÓ DE L’OBRA 

 

4.1. Control de Qualitat 

L’import anirà a càrrec del contractista fins a un límit de l’1% del pressupost de l’obra, 

sempre i quan l’excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per 

negligència en el compliment de les instruccions rebudes, per persistència en la 

utilització dels materials dubtosos o per altres causes conceptualment similars, en el cas 

de les quals, es farà a càrrec de totes les despeses a que donin lloc les operacions que 

s’hagin de portar a terme. 

Veure annex del present document. 
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4.2. Gestió de residus 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que 

es generin, s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal 

reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus, i a elaborar i complir el pla de 

gestió de residus si aquest és necessari, dipositant prèviament les corresponents fiances 

i comprometent-se a entregar el certificat final del gestor de residus autoritzat. 

Veure annex del present document. 

4.3. Seguretat i Salut 

En virtut de l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, 

per part del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes 

per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

• Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 

• Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.  

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no 

hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, sent suficient l’Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut que s’entregarà al contractista abans de l’inici dels treballs.  

S’adjunta al present document. 

4.4. Durada prevista dels treballs i Garantia 

Es preveu una durada màxima de DOS (2) mesos naturals a comptar des de l’endemà de 

l’acta de replanteig, comptant tots treballs descrits en el pressupost.  

I, com a termini de garantia el de dotze (12) mesos d’ençà de la recepció provisional. 

Veure annex del present document. 
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4.5. Pressupost 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els 

costos actuals de mà d’obra, materials i maquinària usuals de la zona. 

El cost d’execució de les obres, dividida per lots, ve definida pels següents paràmetres: 

 

OBRA CIVIL - PRESSUPOST DE CONTRACTE  

Pressupost d'Execució Material                                                               31.955,03 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       4.154,15 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              1.917,30 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     38.026,48 € 

IVA (21%)                                                                                             7.985,56 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               46.012,04 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de QUARANTA-SIS 

MIL DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO. 

 

 

ENLLUMENAT - PRESSUPOST DE CONTRACTE  

Pressupost d'Execució Material                                                               2.000,00 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       260,00 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              120,00 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     2.380,00 € 

IVA (21%)                                                                                             499,80 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               2.879,80 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de DOS MIL VUIT-

CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO. 
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ENJARDINAMENT - PRESSUPOST DE CONTRACTE  

Pressupost d'Execució Material                                                               990,64 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       128,78 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              59,44 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     1.178,86 € 

IVA (21%)                                                                                             247,56 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               1.426,42 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de MIL QUATRE-

CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO. 

 

 

MOBILIARI URBÀ - PRESSUPOST DE CONTRACTE  

Pressupost d'Execució Material                                                               5.892,88 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       766,07 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              353,57 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     7.012,52 € 

IVA (21%)                                                                                             1.472,62 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               8.485,15 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de VUIT MIL 

QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS D’EURO. 

 

 

JOCS INFANTILS - PRESSUPOST DE CONTRACTE  

Pressupost d'Execució Material                                                               15.285,19 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       1.987,07 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              919,11 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     18.189,37 € 

IVA (21%)                                                                                             3.819,77 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               22.009,14 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de VINT-I-DOS MIL 

NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS D’EURO. 
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RESUM PRESSUPOST - PRESSUPOST DE CONTRACTE 
 

Pressupost d'Execució Material                                                               56.123,74 € 

Despeses Generals d'Empresa (13%)                                                       7.296,09 € 

Benefici Industrial (6%)                                                                              3.367,42 € 

Pressupost Execució per contracte                                                     66.787,25 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de SEIXANTA-SIS 

MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EURO 

IVA (21%)                                                                                             14.025,32 € 

Pressupost Execució per contracte IVA inclòs                               80.812,57 € 

El pressupost d’execució amb IVA inclòs de la Present Memòria Valorada és de VUITANTA 

MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO. 

 

4.6. Revisió de preus 

Donat que la durada de l’obra prevista no és superior a 12 mesos no es preveu fórmula 

de revisió de preus. 

4.7. Classificació contractista 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.  

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis 

dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en 

els casos i termes següents:  

a) Per contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels 

poders adjudicadors. Per aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup 
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que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la 

que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.  

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de 

l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha 

de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la 

solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup 

de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics 

de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que 

es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica 

i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència 

s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 

3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi 

concretat en els plecs.  

b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. En l’anunci de licitació 

o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han d’establir els 

criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional 

tant en els termes que estableixen els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup 

de classificació i de categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs 

en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, tenint en compte 

per a això el codi CPV del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel 

Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002.  

En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 

classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al 

contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen 

l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que detallen els plecs del 

contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits 

de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat 

amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen 

caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs.  
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c) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes. Per a aquests contractes, els 

requisits específics de solvència exigits s’han d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a 

participar en el procediment i s’han de detallar en els plecs del contracte.  

2. La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en que s’hagi 

requerit al cedent.  

3. Per mitjà d’un reial decret es pot exceptuar la necessitat de classificació per a determinats 

tipus de contractes d’obres en els quals aquest requisit sigui exigible, i l’excepció esmentada s’ha 

de motivar en les circumstàncies especials i excepcionals que hi concorren.  

4. Quan no hagi concorregut cap empresa classificada en un procediment d’adjudicació d’un 

contracte pel  qual es requereixi classificació, l’òrgan de contractació pot excloure la necessitat 

de complir aquest requisit en el següent procediment que es convoqui per a l’adjudicació del 

mateix contracte, sempre que no se n’alterin les condicions, i ha de precisar en el plec de clàusules 

i en l’anunci, si s’escau, els mitjans d’acreditació de la solvència que s’hagin d’utilitzar dels que 

especifiquen els articles 87 i 88.  

5. Les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors poden acordar 

l’aplicació del règim que disposa l’apartat 1 d’aquest article. 

En aquest cas, com que el pressupost és inferior a 500.000 €, no és exigible la 

classificació del contractista.  

En aquest cas, que el contracte és inferior a 80.000 € no és necessària l’acreditació de 

les solvències, llevat que es demani de manera expressa en el plec. 

4.8. Definició Obra Complerta 

En compliment de Reglament General de la Contractació de les Administracions 

Públiques, es fa constar que les obres constitueixen una obra complerta, en el sentit 

exigit per l’articulat de l’esmentat Reglament donat que l’obra compren tots i cadascun 

dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible d’ésser lliurada 

a l’ús general i públic corresponent. 

Es fa constar també que les obres, acompleixen amb la normativa vigent. 
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Control de qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció 
i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control 
de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides 
per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com 
amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen 
amb més concreció els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Seg 
 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.  
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines 
o d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB 
SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.  
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció 
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
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o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la 
Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 

de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
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- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de 
sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
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5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.  
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de 

prestigi reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o 

categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 

assaigs previs i control diari d’execució. 
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- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. 

de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del 
tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 
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- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
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- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 
singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es 

recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la 
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, 

així com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir 

la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, secció HS 1 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
 
12. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no 
ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no 
ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 

la seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 

 

C. dels Tarongers, 12 (Can Salamó) · 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ 
Tel. 972 64 23 10 – Fax 972 64 10 03 – A/e: consell@baixemporda.cat 

         

- Col·locació d’aparells sanitaris (comprovant l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les 

cisternes i el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
 
13. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
 
 
14. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  
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15. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
 
16. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
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- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 
17. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB 
PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecte 
(signat electrònicament) 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
La Bisbal d’Empordà 
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ANNEX 2 
 

Gestió de residus 

 
 

 
1. Participants 
 
2. Característiques dels residus 
 
3. Valoració dels residus 
 
4. Fiançament 
 
5. Noves modificacions decret 161/2001 
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1.- PARTICIPANTS 
 
1.1 El productor 
 
L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà és el promotor de les obres. La Direcció Facultativa, per 
delegació del productor dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o elements a 
reutilitzar als posseïdors dels rebuigs de l’obra d’enderroc. 
 
1.2 El posseïdor dels residus 
 
El posseïdor dels residus és l’adjudicatari de les obres de la memòria valorada de les obres 
d’intervenció al parc infantil i entorns del poble de Tor, com a empresa que efectua les operacions 
de construcció, excavació o d’altres operacions generadores dels residus. Serà l’empresa constructora. 
 
1.3 El gestor dels residus 
 
És el titular de les instal·lacions en què s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de 
les instal·lacions en què s’efectua la disposició del rebuig. 
 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
2.1 Excavació 
 
A continuació s’especifica el volum de terres que es generaran a l’execució de l’obra que seran: 
Tot el volum de terres generat per l’excavació, que es procedirà al trasllat de les terres sobrants a 
l’abocador autoritzat. 
 
2.2 Residus de construcció 
 
En els residus de la construcció podem diferenciar-ne dos tipus, els de la pròpia acció de construir i els 
d’embalatge. 
 
 
 
3.- VALORACIÓ DELS RESIDUS 
 
3.1 Destriament i recollida selectiva 
 
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el reciclatge posterior 
dels elements següents: 
 
Materials nets del procés de construcció. 
Els residus nets, els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una recollida selectiva i el 
subministrador de materials es farà càrrec. 
 
3.2 Reutilització, reciclatge i tractament especial 
 
La gestió dels residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, contemplarà diferents 
alternatives reutilització, reciclatge, deposició a l’abocador específic, i abocament en abocador no 
específic. 
 
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el reciclatge posterior 
dels elements següents: 
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Reutilització 
No es planteja la reutilització de cap material ni element dels elements a enderrocar car el seu estat no 
és bo. 
 
Deposició 
Tot i que en els reconeixements previs no s’han detectat.  
 
Els residus inerts en abocadors legals. Els residus que siguin de caràcter petri si no s’acorda altra 
solució alternativa, seran transportats a l’abocador autoritzat per abocar-hi runes i altres residus de la 
construcció. 
 
 
 
4.- FIANÇAMENT 
 
L’import de la fiança prevista per l’article 5.2.c) del Decret 161/2001, a dipositar en el moment d’obtenir 
la llicència urbanística municipal, fixada en les quantitats indicades a les Disposicions addicionals de 
l’art.12 de Decret regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, fixa un import de fiança 
de: 
 
En aquest projecte es donen motius d’exempció de fiança, si les empreses acrediten que gestionen els 
residus en: 
 
a) Plantes autoritzades de la seva titularitat. 
b) Plantes autoritzades que tinguin per titular una organització empresarial del sector de la 
construcció de la qual siguin membres. 
c) Plantes de titularitat de l’ens local que atorga la llicència 
 
 
 
5.- NOVES MODIFICACIONS DECRET 161/2001 
 
1.- L’apartat 2.a) de l’article 5 queda redactat de la següent manera: 

 
a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per la disposició del rebuig i 
abonar-li si s’escau, els costos de gestió.  

 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor 
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. 
En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.  
 
El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la 
finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
2.- El segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
Obtenir al llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat i la inscripció en el Registre de gestors de 
residus d’enderrocs de la Junta de Residus. 
 
3.- S’afegeixen, a l’encapçalament dels dos darrers apartats de l’article 6, les lletres c) i d), 
respectivament, i s’afegeix un últim apartat e) al mateix article amb la redacció següent: 
 

d) Emetre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, un cop 
acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència. 
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4.- L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la següent manera: 
 
11.1 L’exercici de les activitats de gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de la 
construcció resta subjecte a les determinacions de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció 
integral de l’administració ambiental, i del Reglament que la desenvolupa. 

 
5.- S’afegeix un apartat 3 a l’article 11 amb la redacció següent: 

 
11.3 L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris establerts 
en l’apartat anterior i la suficiència de les instal·lacions de disposició del rebuig, d’acord amb 
els programes de gestió aprovats per la Generalitat de Catalunya 
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ANNEX 3 
 

Relació de normativa aplicable 
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COMPLIMENT DEL CTE 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas 
de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte 
per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 
constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el 
control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa 
de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 
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PLEC de CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS i FACULTATIVES 

1- Definició i àmbit d’aplicació del Plec 
2- Materials, dispositius o obres i les seves característiques 
3- Execució, control i materials 
4- Amidament, valoració i abonament 
5- Prescripcions facultatives 
6- Recepció de les obres i termini de garantia 
7- Prescripcions complementàries 
 

 

PLEC de CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS de les OBRES 

1- Definició i àmbit d’aplicació del Plec 
2- Condicions generals 
3- Condicions dels materials, mesurament i abonament 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I FACULTATIVES 
 

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC 
 

1.1 Objecte d’aquest Plec 

Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques generals i facultatives que regiran per a 
la realització de les obres que es defineixen en el present Projecte.  

Les condicions econòmica-administratives es fixaran a part del present Plec de Condicions. 

1.2 Normativa aplicable 

Serà d’aplicació tota la normativa vigent que afecti les obres i materials que s’hi utilitzin. 

1.3 Direcció tècnica de les obres 

L’empresa constructora actuarà de patró legal de les obres i acceptarà les responsabilitats 
corresponents. Serà responsable dels danys a altri ja siguin organismes públics o privats, que es 
puguin produir com a conseqüència de l’obra. 

El constructor assumirà així mateix totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 
sobre accidents de treball i disposicions posteriors i en general qualsevol normativa al respecte 
en el moment de realitzar les obres. 

Aniran a càrrec del constructor les despeses de vigilància, amidaments, proves, apreciacions, 
liquidacions i neteja de les obres en finalitzar aquestes, així com el mitjans auxiliars que calguin 
per a l’execució d’aquestes. 

1.4 Subcontractació 

L’empresa constructora no podrà subcontractar cap part de l’obra sense prèvia autorització de la 
Direcció Tècnica (DT). Podent subrogar les responsabilitats a que hi hagi dret. 

1.5 Interpretació de Projecte 

La interpretació de Projecte correspon a la DT, que serà qui resolgui qualsevol dubte que pugui 
haver-hi sobre el particular. 

No es podrà introduir cap canvi o modificació de les prescripcions del Projecte sense el vistiplau 
de la DT. 

Cas de contradiccions entre els diferents documents del Projecte o omissions prevaldran els 
plànols de detall sobre els generals i quan a les especificacions de Projecte només que constin 
parcialment en algun o alguns dels documents, s’interpretarà que la part d’obra afectada s’haurà 
d’executar com si figurés en la totalitat dels documents del Projecte. 

1.6 Direcció Tècnica de les obres 

La Direcció Tècnica de les obres anirà a càrrec del tècnic designat per l’ajuntament promotor. 
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2. MATERIALS, DISPOSITIUS O OBRES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 

2.1 Característiques dels materials 

Els diferents materials que intervinguin en l’execució de les obres queden definits en el Plec de 
Condicions tècniques particulars i a la resta dels documents de Projecte.  

Seran de primera qualitat i abans de ser col·locats a l’obra hauran de ser sotmesos a l’aprovació 
de la DT, la qual sota el seu criteri els podrà rebutjar. 

S’usaran de les característiques i dimensions indicades en el projecte i només es podran 
substituir per altres si així ho estima convenient la DT. 

2.2 Característiques dels dispositius o instal·lacions 

Els diferents dispositius emprats en l’execució de les obres així com les instal·lacions efectuades 
hauran de ser realitzades tal com s’indica en el present Projecte, o segons les ordres escrites o 
verbals formulades per la DT. 

3. EXECUCIÓ, CONTROL I MATERIALS 
 

3.1 Disposicions tècniques a tenir present 

L’empresa constructora resta obligada a tenir present totes les disposicions oficials de 
compliment obligatori que afectin directament l’obra. També les que substitueixin, modifiquin o 
complementin les anteriors disposicions, sempre i quan siguin vigents amb anterioritat a la data 
contractual. 

3.2 Ordre d’execució 

S’iniciarà l’execució quan s’hagi fet l’acta de replanteig i un cop donades les ordres per part de 
la DT, que serà qui determini l’ordre dels treballs. 

L’empresa constructora queda obligada a tot el que es disposi sobre aquest particular. Serà 
l’única responsable de la correcta execució material, havent de disposar i usar els mitjans 
humans i materials necessaris, els quals en cas de dubte sobre la seva idoneïtat poden ser 
rebutjats per la DT. 

3.3 Replanteig 

Anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els 
mitjans necessaris per a fer-lo. 

3.4 Personal especialitzat i qualificat 

Si els treballs exigeixen la seva realització per personal especialitzat o qualificat, la DT podrà 
sol·licitar del constructor la presentació dels documents necessaris que acreditin l’adequada 
titulació del seu personal. 
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3.5 Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà de reclamació econòmica per part del contractista, que programarà l’execució de 
les obres de manera que les interferències siguin mínimes. 

3.6 Control de les obres 

La DT podrà ordenar la realització de proves o assajos de totes aquelles partides o treballs d’obra 
que cregui adients a fi d’assegurar la qualitat de l’obra, sense que el contractista pugui reclamar 
cap compensació econòmica per a la realització d’aquestes proves si no sobrepassen l’1% del 
pressupost de contracte. 

El laboratori encarregat del control d’obra, farà tots els assajos i proves que calguin, prèvia 
sol·licitud de la DT. Els resultats seran comunicats simultàniament a la DT i a l’empresa 
constructora. Cas de resultats negatius, la comunicació s’avançarà telefònicament, per tal de 
poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 

Acabada cada partida o treball, s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la DT, per a la qual cosa el 
contractista ho haurà de posar en coneixement d’aquesta. 

No es podrà començar una partida d’obra sobre una altra realitzada anteriorment si aquesta no 
ha estat prèviament aprovada per la DT. 

El contractista està obligat a desmuntar i a tornar a fer, al seu càrrec, totes aquelles obres o 
partides que, a criteri de la DT, estiguin mal executades. 

4. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 

4.1 Amidament de les obres 

Seran fets per la DT, conjuntament amb el contractista, que aportarà els mitjans necessaris per 
fer els esmentats amidaments, que seran la base dels abonaments. 

4.2 Abonament de les obres executades 

Es farà en funció de les acceptacions o de les certificacions signades per la DT, on es farà una 
relació valorada del que s’ha efectuat, d’acord amb els preus establerts. 

4.3 Obres defectuoses 

Cas d’observar-se defecte en les obres, admissibles a judici de la DT, aquesta podrà proposar al 
contractista la seva acceptació amb la rebaixa que estimi oportuna. 
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5. PRESCRIPCIONS FACULTATIVES 
 

5.1 encarregat de les obres 

L’encarregat del contractista es considera sota les ordres de la DT, sempre que se’l requereixi 
per al millor compliment de la seva missió. 

5.2 Recusació de personal 

El contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a judici de la DT, no compleixi 
les seves obligacions en la forma adequada. 

6. RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
 

6.1 Recepció provisional 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a la inspecció de la DT. Cas de no haver-hi 
anomalies o defectes, es podrà signar un acta de recepció de l’obra. 

Cas de detectar-se anomalies, es donarà un termini d’uns quinze dies al contractista per resoldre-
les, passat el qual es tornarà a fer inspecció de les obres i, si s’escau, signar l’acta. 

6.2 Termini de garantia 

Serà d’un any (o més segons el Plec de contractació) a comptar des de la recepció de l’obra. 

Durant aquest termini de garantia, el contractista serà el responsable de la correcció de les 
anomalies o defectes amagats com a conseqüència de la incorrecta execució de l’obra o de 
materials no adequats, que hauran de ser arranjats a càrrec seu. 

7. PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 

Qualsevol cas no previst en aquest Plec i en els seus articles es resoldrà d’acords amb el que 
mani la legislació vigent sobre la matèria objecte d’aquest projecte. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES OBRES 

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC 
 

1.1 Objecte d’aquest Plec 

Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques particulars que regiran per a la 
realització de les obres que es defineixen en el present Projecte. 

1.2 Normativa específica aplicable 

- Normes UNE d’obligat compliment 
- Les normatives vigents de les Companyies de serveis públics. 
- Codi de circulació vigent. 
- CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) 

 
 

2. CONDICIONS GENERALS 
 

2.1 Documentació prèvia a l’inici de les obres 

El contractista ha de presentar a la DT els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de 
“colada”, etc, dels materials que s’han d’utilitzar. 

Tots els documents que es lliurin hauran d’anar identificats pel fabricant, constructor o persona 
qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 

No es podran usar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la DT, Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
DT, àdhuc després de ser col·locats, si no acompleixen les condicions exigides en aquest Plec 
de Condicions, podent ser reemplaçats per altres que acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats han de ser retirats pel contractista immediatament i totalment.  

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, rebutjant-se aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

2.2 Millores i modificacions de les obres projectades 

Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament, per escrit, per la DT, i de les que s’hagi convingut el preu, abans de 
procedir a llur execució. 

2.3 Mitjans i obres auxiliars  

Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la construcció 
de les auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, 
objecte d’aquesta memòria valorada. També s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de 
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garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, 
proteccions, etc. 

3. CONDICIONS DELS MATERIALS, MESURAMENT I ABONAMENT 
 

El material a emprar haurà de ser obtingut partint de residus de la construcció i la planta del 
gestor autoritzat de l’àrid reciclat haurà de disposar de marcatge CE i estar situada el màxim 
d’aprop possible als punts d’utilització. Es proposa una distància màxima de 20 quilòmetres. 

L’àrid que s’utilitzarà ha de ser d’una densitat d’1,60 Tones/metre cúbic. 

L’aportació de material es mesurarà pesant el camió que els transporti abans i després de ser 
carregat, havent d’aportar en cada transport albarà de la càrrega emès per la bàscula. 

El mesurament dels gruixos d’acabat es farà a peu d’obra. 

L’abonament de les partides de l’obra es farà sobre certificació per part de l’empresa adjudicatària 
de les obres. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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La documentació justificativa inclou un estudi bàsic de la seguretat i salut de l’actuació: 

 

Dades de l’obra. 

Dades tècniques de l’emplaçament. 

Compliment del RD 1626/97 de 24 d’Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció. 
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1. DADES DE L'OBRA 

 
 

Tipus d’obra Proposta per la millora del parc infantil de Tor 

Emplaçament Camí del Pou, s/n 

Tor, La Tallada d’Empordà, 17134, Baix Empordà 

Pressupost  
Execució Material 

Detallat en l’apartat de Pressupost 

Promotor Ajuntament de La Tallada d’Empordà 

CIF: P1720700B 

Plaça de l'1 d'octubre de 2017, s/n, La Tallada d’Empordà 

Redactors 
 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Àrea d’Arquitectura i Urbanisme 

Sandra Fernandez Soteras - Arquitecta nº col·legiada: col 43805-7 

Alba Sala Vidal - Delineant 

Autor EBSS 
 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Àrea d’Arquitectura i Urbanisme 
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2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1  Topografia:  
Es tracta d’una obra d’intervenció de la zona de jocs infantils actual, i el seu entorn, 

amb una proposta que doni cabuda a les necessitats dels infants de la població. 
 

2.2  Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic:   
Es preveu una intervenció d’anivellament del terreny on es situarà el nou parc infantil. 

No s’alterarà el sentit d’evacuació de les aigües pluvials. No hi ha cap tipus de treball 

que alteri cap element estructural.  
 

2.3  Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
El Parc Infantil de Tor té una intensitat d’ús mitjana pels infants del poble, però amb 

aquesta intervenció s’espera que aquest espai doni cabuda a infants de totes les 

edats de la població. La circulació per la zona de vial es pretén minimitzar, i que sols 

sigui d’ús puntual per a les màquines de camp, regulat amb pilones de control 

d’accés. 
 

2.4  Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:  
Soterrament i millora de la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials. 

 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres: 
- Amplada vials: Carrer asfaltat de 5m d’amplada, d’un sentit de circulació. 

Regulat amb pilones de control d’accés. 

- Densitat circulació: Baixa  

- Amplada voreres:  No es preveu la implantació de voreres, sinó un espai amb 

prioritat pels vianants i amb restricció per l’accés de vehicles.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 

 

C. dels Tarongers, 12 (Can Salamó) · 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ 
Tel. 972 64 23 10 – Fax 972 64 10 03 – A/e: consell@baixemporda.cat 

         

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1. INTRODUCCIÓ 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5. PRIMERS AUXILIS 

 

a. NORMATIVA APLICABLE 

 

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 
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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  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo 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). 

 

 

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 període 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 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  
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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 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 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 pretén 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. 
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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 repercussions 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...). 

 

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 

 

3.3.2  TREBALLS PREVIS 

- 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 
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- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.3.3  ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació de runes 

 

3.3.7  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 ionitzants 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 subaquàtic 

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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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...). 

 

3.4.1  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 apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles protecció a rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa 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 
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3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra pols i 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 massa 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 

 

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) 
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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 llista 

amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 

per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

3.6 PROTECCIÓ ESPECÍFICA SARS-CoV-2 
 

Es disposarà dels elements necessaris per a la identificació i avaluació del risc d’exposició al 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) d’acord amb la identificació dels treballadors 

especialment sensibles al Coronavirus, els protocols d’actuació enfront al risc d’infecció i 

l’actuació en cas confirmat o sospitós de treballadors infectats.  

 

 

 

 

3.7 NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 

Junio    (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre    (BOE: 

10/11/95)   

Ley 54/2003. 12 diciembre  (BOE 

13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de 

enero            (BOE: 31/01/97) i les 

seves modificacions  
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MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA 

O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 

novembre (BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 

abril                 (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en 

quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de 

abril               (BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

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

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

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

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 (BOE: 21/06/01) 

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

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods 

posteriors (30/05/2001) 

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

CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES R. 04/11/1988                             
(DOGC 1075, 30/11/1988) 

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

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 

1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 

II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

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

O. de 31 de agosto de 

1987          (BOE: 18/09/87) 

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

RD 836/2003. 

27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. 

de 28 de junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. de 

16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90)) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

  

O. de 9 de marzo DE 1971           

BOE: 16 I 17/03/71)   

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 

1998        (DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS  R. de 14 de diciembre de 

1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-

1 

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 

modificació: BOE: 28/10/75 

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

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

modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

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

modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

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

9   modificació: BOE: 31/10/75 

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

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

modificació: BOE: 01/11/75 

  

 

 

 

 
Arquitecta 
(signat electrònicament) 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
La Bisbal d’Empordà 
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JUSTIFICACIÓ PRESSUPOST PER LOTS 

 

 

La documentació justificativa inclou un resum dels capítols i de les partides que es preveuen 

executar, amb amidament, diferenciat en els següents lots: 

- Obra Civil 

- Enllumenat 

- Enjardinament 

- Mobiliari Urbà 

- Jocs Infantils 

 

El pressupost unitari dels diferents lots es descriuen en els següents documents: 

- Resum Pressupost 

- Últim Full 
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PRESSUPOST OBRA CIVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 011 Treballs previs i enderrocs

1 FQA2J1P9 PA Retirada de jocs infantils i bancs a l'espai de projecte.
Inclou:
Retirada de jocs de l'espai actual i emmagatzematge durant la fase
d'obra.
PA a justificar
(P - 38)

418,19 1,000 418,19

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 49)

6,11 85,000 519,35

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

0,59 130,000 76,70

4 K222B423 m3 Excavació de rasa per fonament i per a pas d'instal.lacions de fins a 1
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora (P - 56)

12,70 11,850 150,50

5 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació (P - 23)

6,87 39,000 267,93

6 F2194AJ5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 21)

15,79 24,000 378,96

7 E3GZ6341 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

178,04 0,540 96,14

8 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 50)

17,36 40,000 694,40

TOTAL Subcapítol 01.01.011 2.602,17

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 012 Moviments de terres i estructures

1 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt
formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 11)

34,06 8,450 287,81

2 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: 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.
(P - 10)

56,63 8,450 478,52

3 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 51)

26,92 20,000 538,40

4 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM (P -
48)

31,89 20,000 637,80

5 13512H40 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 1)

155,48 8,000 1.243,84

6 13522G93 m3 Mur de contenció de formigó armat d'1m d'alçària com a màxim i fins a
30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció

316,51 10,800 3.418,31

EUR
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PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 2

executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 2)

7 ED111003 pa Connexió de les xarxa d'aigües plujana  a la xarxa existent.
A JUSTIFICAR (P - 15)

191,30 1,000 191,30

8 FR9AUT80 m Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80
cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a
topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm
d'alçaria vista (P - 47)

120,17 30,000 3.605,10

9 B0B34111 pa Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 5x5 cm D:3-3mm
6x2.2m B500T UNE-EN 10080 (P - 8)

250,00 1,000 250,00

TOTAL Subcapítol 01.01.012 10.651,08

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 013 Paviments

1 E9G11AB1 m2 Paviment exterior de formigó colorejat HM-25/B/20/IIa+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic. Inclou malla electrosoldada de
15x15 i d 5mm. totalment anivellat (P - 13)

20,07 110,000 2.207,70

2 F9H1B132 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua de 8cm de gruix, temperatura
baixa, amb betum asfàltic de granulometria densa, per a capa de
trànsit i granulat granític.
Inclou estesa i compactada (P - 29)

8,50 200,000 1.700,00

3 E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada (P - 14)

22,21 10,000 222,10

4 F9F10003 ml Vorada de paviment de formigó amb una filadada 1 llambordí de
formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco o similar de 24x16
cm i 8 cm de gruix, preu alt, col.locats amb morter mixt 1:0,5:4 sobre
base de formigó de 10 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i rejuntat amb morter de ciment pòrtland 1:4.
Criteri d'amidament: ml de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
(P - 28)

11,46 50,000 573,00

5 F9PA11CC001Z m2 Paviment de seguretat de cautxu in situ de 40 mm de gruix, drenant,
format per subbase en una primera capa de subbase de cautxu SBR
de granulat entre 2 i 7 mm de 25 mm de gruix, provinent de neumatics
triturats i capa
base de EPDM de granulat entre 1 i 4 mm, de colors naturals,
inalterables i homogenis (color a escollir) de 15 mm de gruix amb
lligant adhessiu de resines de isocianat- poliuretà liquid.
(P - 30)

78,03 60,000 4.681,80

6 F7B41P04C72Q m2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2 ref.
710033 de la sèrie Danofelt de DANOSA, col.locada no adherida (P -
25)

1,86 60,000 111,60

7 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM. Inclou humectació per acabat vist. (P - 26)

23,31 6,000 139,86

8 F9AQU2101 kg Paviment per a zona infantil d'ull de perdiu de 3 a 5 mm cantell rodo,
seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 27)

0,08 6.000,000 480,00

9 GR913010 m Formació de topall amb travessa de fusta de pi tractat ecològica de
mides 22x12x200cm. (P - 54)

16,02 10,000 160,20

10 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 31)

5,92 2,000 11,84

11 G9F1D111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 8 cm
de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.

32,51 9,600 312,10

EUR
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Criteri 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:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 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.

NOTA:
PEÇA A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT, COL·LOCAT SOBRE
BASE DE FORMIGÓ EXISTENT (P - 52)

TOTAL Subcapítol 01.01.013 10.600,20

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 014 Instal·lacions aigua

1 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret massissa.
Criteri 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.
(P - 16)

15,60 60,000 936,00

2 ED7FBBC1 m Clavegueró amb tub de PVC de D=300 mm, de paret massissa.
Criteri 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.
(P - 17)

15,60 25,000 390,00

3 FDZ10CON u Connexió a xarxa existent (P - 0) 120,00 1,000 120,00

4 GD5KU010 ut Reixa correguda de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 53)

71,70 5,000 358,50

5 FJS5C10Z PA Equip de reg automàtic compostat per tot el material del pericó de reg
dins caixa de polipropilè soterrada, que inclou connexió a a xarxa
d'aigua i a dipòsit d'aigües pluvials existents mitjançant sistema
by-pass per subministrament principal i secundari, claus de pas,vàlvula
antiretorn, filtre, programador de reg, regulador de pressió, vàlvula
antisifò, tot col.locat i en funcionament, per a cinc línies de degoters.
Partida completament acabada i posada en funcionament. PA a
Justificar

PA COMPLERTA DE PREVISIÓ AMB EQUIP DE REG,
CANONADES I CANALITZACIONS (P - 34)

430,43 1,000 430,43

TOTAL Subcapítol 01.01.014 2.234,93

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 015 Restauració proxo i safareig

1 K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar (P - 62)

8,53 60,000 511,80

EUR
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2 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora per a interior (P - 61)

5,59 50,000 279,50

3 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 63)

5,17 50,000 258,50

TOTAL Subcapítol 01.01.015 1.049,80

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 01 OBRA CIVIL

Subcapítol 016 Obres accessòries i altres aplicables

1 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per a la col·locació de petits encasts i regates
i diferents ajudes varies a industrials

(P - 19)

1.200,45 1,000 1.200,45

2 VAR0003 PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de la obra. a
justificar

PARTIDA A JUSTIFICAR DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA. (P
- 0)

200,00 1,000 200,00

3 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut)
o pla de seguretat. A justificar
(P - 9)

500,00 1,000 500,00

4 EV000100 pa Partida alçada a justificar per imprevistos al llarg de l'obra

PARTIDA A JUSTIFICAR DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA. (P
- 20)

2.000,00 1,000 2.000,00

5 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 59) 2,62 20,000 52,40

6 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 57)

10,68 20,000 213,60

7 K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3 (P - 60)

8,57 20,000 171,40

8 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor (P - 58)

11,19 20,000 223,80

9 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

12,76 20,000 255,20

TOTAL Subcapítol 01.01.016 4.816,85

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 011  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 FQA2J1P9 PA Retirada de jocs infantils i bancs a l'espai de projecte.
Inclou:
Retirada de jocs de l'espai actual i emmagatzematge durant la fase d'obra.
PA a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desaigua vial 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Desaigua parc 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subministrament Font 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacio vial1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Canalitzacio vial2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Electricitat vial1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Electricitat vial2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Vial 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc parc 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Marg vial 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 K222B423 m3 Excavació de rasa per fonament i per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament 30,000 0,600 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Electricitat 15,000 0,300 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Fonament Mur 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,850

5 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge parc 45,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
2 Marge vial 85,000 0,300 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 2

6 F2194AJ5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó bancs costat vial 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 E3GZ6341 m3 Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murets formigó bancs 2,700 0,200 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

8 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valla actual 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 012  MOVIMENTS DE TERRES I ESTRUCTURES

1 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret 30,000 0,200 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 sanejament 30,000 0,500 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
3 electricitat 15,000 0,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
4 altres 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,450

2 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret 30,000 0,200 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 sanejament 30,000 0,500 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
3 electricitat 15,000 0,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
4 altres 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,450

3 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 3

1 vial 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vial 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 13512H40 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament muret amb tanca 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
2 Fonament mur contencio vial 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 13522G93 m3 Mur de contenció de formigó armat d'1m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 55
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muret amb tanca 20,000 0,300 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Mur contenció vial 30,000 1,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

7 ED111003 pa Connexió de les xarxa d'aigües plujana  a la xarxa existent.
A JUSTIFICAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FR9AUT80 m Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament
arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca troncs fusta amb malla
electrosoldada

30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 B0B34111 pa Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 5x5 cm D:3-3mm 6x2.2m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Malla per valla  30 ml 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 4

Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 013  PAVIMENTS

1 E9G11AB1 m2 Paviment exterior de formigó colorejat HM-25/B/20/IIa+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Inclou malla electrosoldada de 15x15 i d 5mm. totalment anivellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment parc 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 F9H1B132 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua de 8cm de gruix, temperatura baixa, amb betum asfàltic de
granulometria densa, per a capa de trànsit i granulat granític.
Inclou estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampes 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F9F10003 ml Vorada de paviment de formigó amb una filadada 1 llambordí de formigó colorejat de forma rectangular tipus
Breinco o similar de 24x16 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col.locats amb morter mixt 1:0,5:4 sobre base de formigó
de 10 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb morter de ciment
pòrtland 1:4. Criteri d'amidament: ml de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada vial-parc 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F9PA11CC001Z m2 Paviment de seguretat de cautxu in situ de 40 mm de gruix, drenant, format per subbase en una primera capa de
subbase de cautxu SBR de granulat entre 2 i 7 mm de 25 mm de gruix, provinent de neumatics triturats i capa
base de EPDM de granulat entre 1 i 4 mm, de colors naturals, inalterables i homogenis (color a escollir) de 15
mm de gruix amb lligant adhessiu de resines de isocianat- poliuretà liquid.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F7B41P04C72Q m2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2 ref. 710033 de la sèrie Danofelt de DANOSA,
col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota sauló/ull perdiu 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 5

7 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Inclou humectació per acabat vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sauló 40,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F9AQU2101 kg Paviment per a zona infantil d'ull de perdiu de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a
zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000

9 GR913010 m Formació de topall amb travessa de fusta de pi tractat ecològica de mides 22x12x200cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat línies 1 cistella bàsquet 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 G9F1D111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat.
Criteri 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:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 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.

NOTA:
PEÇA A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 filades en paviment formigó 30,000 0,120 3,600 C#*D#*E#*F#
2 superficie rampa diferencia nivell vial 5,000 0,600 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 014  INSTAL·LACIONS AIGUA

1 ED7FBBAP m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret massissa.
Criteri 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 6

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 ED7FBBC1 m Clavegueró amb tub de PVC de D=300 mm, de paret massissa.
Criteri 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FDZ10CON u Connexió a xarxa existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD5KU010 ut Reixa correguda de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FJS5C10Z PA Equip de reg automàtic compostat per tot el material del pericó de reg dins caixa de polipropilè soterrada, que
inclou connexió a a xarxa d'aigua i a dipòsit d'aigües pluvials existents mitjançant sistema by-pass per
subministrament principal i secundari, claus de pas,vàlvula antiretorn, filtre, programador de reg, regulador de
pressió, vàlvula antisifò, tot col.locat i en funcionament, per a cinc línies de degoters.
Partida completament acabada i posada en funcionament. PA a Justificar

PA COMPLERTA DE PREVISIÓ AMB EQUIP DE REG, CANONADES I CANALITZACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 015  RESTAURACIÓ PROXO I SAFAREIG

1 K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Safareig 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Porxo 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 016  OBRES ACCESSÒRIES I ALTRES APLICABLES

1 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per a la col·locació de petits encasts i regates i diferents ajudes varies a industrials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 VAR0003 PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de la obra. a justificar

PARTIDA A JUSTIFICAR DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control de qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut) o pla de seguretat. A justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mesures de seguretat a justificar i
segons pla de seguretat

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EV000100 pa Partida alçada a justificar per imprevistos al llarg de l'obra

PARTIDA A JUSTIFICAR DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imprevistos a justificar ( màx 5% PEC) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a  JUSTIFICAR 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A JUSTIFICAR 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 K2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a JUSTIFICAR 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a JUSTIFICAR 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.011  Treballs previs i enderrocs 2.602,17

Subcapítol 01.01.012  Moviments de terres i estructures 10.651,08

Subcapítol 01.01.013  Paviments 10.600,20

Subcapítol 01.01.014  Instal·lacions aigua 2.234,93

Subcapítol 01.01.015  Restauració proxo i safareig 1.049,80

Subcapítol 01.01.016  Obres accessòries i altres aplicables 4.816,85

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 31.955,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.955,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.955,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn
OBRA CIVIL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 31.955,03

13 % Despeses Generals SOBRE 31.955,03..................................................................... 4.154,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 31.955,03.......................................................................... 1.917,30

Subtotal 38.026,48

21 % IVA SOBRE 38.026,48............................................................................................... 7.985,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 46.012,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SIS MIL DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST ENLLUMENAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 FGD1003 PA Obra civil i treballs de lampisteria per la modificació del quadre de
protecció i col·locació de punt de llum de columna a base de
subministre i col·locació de làmpara, bombeta i columna de 5,00 m
d'alçada. Tot segons especificacuions de projecte.
Inclou material auxiliar per a formació de rases de línies i posta a
terra, formació de bàcul de base i anclatges

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (P - 32)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 FGD1004 PA Obra civil i treballs de lampisteria per la modificació del quadre de
protecció i col·locació de punt de llum de columna a base de
subministre i col·locació de làmpara, bombeta i columna de 3,00 m
d'alçada. Tot segons especificacuions de projecte.
Inclou material auxiliar per a formació de rases de línies i posta a
terra, formació de bàcul de base i anclatges

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (P - 33)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.02 2.000,00

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 FGD1003 PA Obra civil i treballs de lampisteria per la modificació del quadre de protecció i col·locació de punt de llum de
columna a base de subministre i col·locació de làmpara, bombeta i columna de 5,00 m d'alçada. Tot segons
especificacuions de projecte.
Inclou material auxiliar per a formació de rases de línies i posta a terra, formació de bàcul de base i anclatges

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FGD1004 PA Obra civil i treballs de lampisteria per la modificació del quadre de protecció i col·locació de punt de llum de
columna a base de subministre i col·locació de làmpara, bombeta i columna de 3,00 m d'alçada. Tot segons
especificacuions de projecte.
Inclou material auxiliar per a formació de rases de línies i posta a terra, formació de bàcul de base i anclatges

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.000,00

13 % Despeses Generals SOBRE 2.000,00....................................................................... 260,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.000,00............................................................................ 120,00

Subtotal 2.380,00

21 % IVA SOBRE 2.380,00................................................................................................. 499,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.879,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST ENJARDINAMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 03 ENJARDINAMENT

1 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 42)

47,56 3,000 142,68

2 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i
garbellada, a granel, amb mitjans manuals (P - 18)

52,30 6,000 313,80

3 FR479HJH u Subministrament d'arbre de perímetre 30 a 35 cm, amb pa de terra.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 43)

126,50 3,000 379,50

4 FR4TF010 u Subministrament d'herbes aromàtiques, en contenidor. Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 44)

1,12 5,000 5,60

5 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 50 cm de circumferència amb pa de terra
amb malla metàl.lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
(P - 45)

43,97 3,000 131,91

6 FR6B3111 u Plantació de planta vivaç, en contenidor, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 %. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 46)

3,43 5,000 17,15

TOTAL Capítol 01.03 990,64

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 03  ENJARDINAMENT

1 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un
pendent inferior al 25 %. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 ER3P1311 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar zones enjardinades 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FR479HJH u Subministrament d'arbre de perímetre 30 a 35 cm, amb pa de terra. Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR4TF010 u Subministrament d'herbes aromàtiques, en contenidor. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 50 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix, amb camió grua,
en un pendent inferior al 25 %. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn
ENJARDINAMENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 990,64

13 % Despeses Generals SOBRE 990,64.......................................................................... 128,78

6 % Benefici Industrial SOBRE 990,64............................................................................... 59,44

Subtotal 1.178,86

21 % IVA SOBRE 1.178,86................................................................................................. 247,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.426,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST MOBILIARI URBÀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 04 MOBILIARI

1 FQZZU012 PA Subministrament i col·locació de Pèrgola metall / fusta autoportant, de
mides 6000 x 5000 (aprox) muntada amb perfils metàl·lics S-275-JR
estructurals, comercials i tubs i fusta.

Consta de:
Pilars, bigues, biguetes de 140x 45, tota l'estructura amb acabat pintat
amb pintura tipus oxiron per metall o envernissat per fusta, amb dues
capes d'imprimació i dues d'acabat i taula matxembrada de 115x21
amb cabat lasur, 100% natural a base d'olis i resines vegetals, amb
protector ultravioleta.

Inlou Ferratges d'acer inoxidable y ancoratges mitjançant platines
metàl·liques amb 4 perns d'ancoratge.
acabades amb pintura de protecció i tots els mecanismes i anclatges
per a deixar la pèrgola completament instal·lada segons la descripció
del fabricant o la DF.

NOTA DEL TÈCNIC:
ÉS UNA PREVISIÓ EN PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR, PEL
QUE INCLOU ELS TREBALLS DE FONAMENTACIÓ DE POUS i
RASES I ELS ELEMENTS D'ANCLATGE
(P - 39)

1.907,40 1,000 1.907,40

2 FQ21311Z u Subministrament i col·locació de paperera, de 90l de
capacitat,fabricada amb fusta de pi amb tractament a l'autoclau al
buit-pressió classe 4 contra la carcoma, tèrmits i insectes. Acabat color
natural amb material d'anclatge d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.

(P - 36)

223,12 2,000 446,24

3 FQ11MB10 u Banc de fusta compost per peus de fundició dúctil amb tractament
protector del ferro que garantitza una òptima resistència a la corrosió i
amb un acabat d'imprimació epoxi i pintura poliester en pols color
negre forja. Amb quatre taulons de 135x40 mm de secció i un tauló de
110x40mm en fusta tropical tractada amb Lignus, protector fungicida
insecticida i hidrofoug. Tornilleria en acer inoxidable, totalment
subjectat al sòl d'acord amb les recomanacions i instruccions del
fabricant.
(P - 35)

330,22 2,000 660,44

4 FR000010 u Taula de picnic, de 2,00m de llarg x 1,22m mínim d'amplada, amb
superfície de seients de 18cm mínim. De fusta de pi polida amb
cantells arrodonits, amb lames de 95x45mm, tractat a l'autoclau classe
de risc IV. Subministrat en format kit: peus i lames per separat.
(P - 40)

678,80 1,000 678,80

5 FR000015 pa Partida alçada de subministrament, col·locació i instal·lació de font
integrada a safareig (P - 41)

200,00 1,000 200,00

6 16192C1A pa Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de
barbacoa, amb paret de tancament de maó calat,de cara vista,
col·locat amb morter elaborat a l'obra amb fromigonera.
Inclou sistema de tancament per restringir-ne l'ús.

Partida totalment instal·lada i en funcionament. (P - 3)

1.500,00 1,000 1.500,00

7 HBC1E002 pa Cadena de delimitació d'accés a zona de vial, de color vermell i blanc
alternats, amb 2 pilones metàliques a banda i banda de la cadena. (P -
55)

250,00 2,000 500,00

TOTAL Capítol 01.04 5.892,88

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 2

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 04  MOBILIARI

1 FQZZU012 PA Subministrament i col·locació de Pèrgola metall / fusta autoportant, de mides 6000 x 5000 (aprox) muntada amb
perfils metàl·lics  S-275-JR estructurals, comercials i tubs i fusta.

Consta de:
Pilars, bigues, biguetes de 140x 45, tota l'estructura amb acabat pintat amb pintura tipus oxiron per metall o
envernissat per fusta, amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat i taula matxembrada de 115x21 amb cabat
lasur, 100% natural a base d'olis i resines vegetals, amb protector ultravioleta.

Inlou Ferratges d'acer inoxidable y ancoratges  mitjançant platines metàl·liques amb 4 perns d'ancoratge.
acabades amb pintura de protecció i tots els mecanismes i anclatges per a deixar la pèrgola completament
instal·lada segons la descripció del fabricant o la DF.

NOTA DEL TÈCNIC:
ÉS UNA PREVISIÓ EN PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR, PEL QUE INCLOU ELS TREBALLS DE
FONAMENTACIÓ DE POUS i RASES I ELS ELEMENTS D'ANCLATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ21311Z u Subministrament i col·locació de paperera, de 90l de capacitat,fabricada amb fusta de pi amb tractament a
l'autoclau al buit-pressió classe 4 contra la carcoma, tèrmits i insectes. Acabat color natural amb material
d'anclatge d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ11MB10 u Banc de fusta compost per peus de fundició dúctil amb tractament protector del ferro que garantitza una òptima
resistència a la corrosió i amb un acabat d'imprimació epoxi i pintura poliester en pols color negre forja. Amb
quatre taulons de 135x40 mm de secció i un tauló de 110x40mm en fusta tropical tractada amb Lignus, protector
fungicida insecticida i hidrofoug. Tornilleria en acer inoxidable, totalment subjectat al sòl d'acord amb les
recomanacions i instruccions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR000010 u Taula de picnic, de 2,00m de llarg x 1,22m mínim d'amplada, amb superfície de seients de 18cm mínim. De
fusta de pi polida amb cantells arrodonits, amb lames de 95x45mm, tractat a l'autoclau classe de risc IV.
Subministrat en format kit: peus i lames per separat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR000015 pa Partida alçada de subministrament, col·locació i instal·lació de font integrada a safareig

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 2

6 16192C1A pa Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de barbacoa, amb paret de tancament de maó
calat,de cara vista, col·locat amb morter elaborat a l'obra amb fromigonera.
Inclou sistema de tancament per restringir-ne l'ús.

Partida totalment instal·lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HBC1E002 pa Cadena de delimitació d'accés a zona de vial, de color vermell i blanc alternats, amb 2 pilones metàliques a
banda i banda de la cadena.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn
MOBILIARI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.892,88

13 % Despeses Generals SOBRE 5.892,88....................................................................... 766,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.892,88............................................................................ 353,57

Subtotal 7.012,52

21 % IVA SOBRE 7.012,52................................................................................................. 1.472,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.485,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST JOCS INFANTILS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR

Capítol 05 JOCS INFANTILS

1 1J419257 PA Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de cistelles
de bàsquet fixes compost per: joc de cistelles de bàsquet fixes per
empotar directament el pal al paviment. Sortida 1,65 m amb tub rodó
de 100 mm. Estructura galvanitzada en calent. Reforçades en la base i
en la unió del dos tubs. Tauler de fibra de vidre + cercol + xarxa de niló.
Fabricades segons la normativa UNE EN-1270:260
Partida totalment instal·lada i en funcionament  (P - 5)

1.303,00 1,000 1.303,00

2 1J419254 PA Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de Taula de
Ping-Pong per exterior antivandàlica amb tauler d’acer-fibra de 38 mm
de gruix. Acabat de color blau amb gel-coat, pintura de propietats
antixocs i antigrafiti. Laterals arrodonits. Peus de forma trapezoïdal
lleugerament inclinats per donar mes estabilitat. Xarxa amb carcassa
d’acer massís en tot el perímetre i corb.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 2740 x 15525 x 760 mm

Partida totalment instal·lada i en funcionament  (P - 4)

1.125,00 1,000 1.125,00

3 1J419258 PA Subministrament, instal·lació i muntatge d'estructura de joc model
Aizarna Tropic.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 6,91 x 1,93 m estructura; 4,60 x 10,48 m àrea de protecció

Partida totalment instal·lada i en funcionament  (P - 6)

8.945,00 1,000 8.945,00

4 1J419259 PA Subministrament, instal·lació i muntatge gronxador model gronxador
Niu.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 1,38 x 3,00 m estructura; 3.41 x 7,05 m àrea de protecció

Partida totalment instal·lada i en funcionament  (P - 7)

3.494,00 1,000 3.494,00

5 FQA2J1P8 PA Obra Civil a justificar per l'anclatge de jocs
(P - 37)

418,19 1,000 418,19

TOTAL Capítol 01.05 15.285,19

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR
Capítol 05  JOCS INFANTILS

1 1J419257 PA Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de cistelles de bàsquet fixes compost per: joc de
cistelles de bàsquet fixes per empotar directament el pal al paviment. Sortida 1,65 m amb tub rodó de 100 mm.
Estructura galvanitzada en calent. Reforçades en la base i en la unió del dos tubs. Tauler de fibra de vidre +
cercol + xarxa de niló.
Fabricades segons la normativa UNE EN-1270:260
Partida totalment instal·lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1J419254 PA Partida alçada a justificar pel subministrament i instal·lació de Taula de Ping-Pong per exterior antivandàlica
amb tauler d’acer-fibra de 38 mm de gruix. Acabat de color blau amb gel-coat, pintura de propietats antixocs i
antigrafiti. Laterals arrodonits. Peus de forma trapezoïdal lleugerament inclinats per donar mes estabilitat. Xarxa
amb carcassa d’acer massís en tot el perímetre i corb.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 2740 x 15525 x 760 mm

Partida totalment instal·lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1J419258 PA Subministrament, instal·lació i muntatge d'estructura de joc model Aizarna Tropic.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 6,91 x 1,93 m estructura; 4,60 x 10,48 m àrea de protecció

Partida totalment instal·lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1J419259 PA Subministrament, instal·lació i muntatge gronxador model gronxador Niu.
Fabricada segons la normativa UNE 14468-1/2006.
Mides: 1,38 x 3,00 m estructura; 3.41 x 7,05 m àrea de protecció

Partida totalment instal·lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQA2J1P8 PA Obra Civil a justificar per l'anclatge de jocs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

AMIDAMENTS Data: 23/02/22 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn
JOCS INFANTILS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.285,19

13 % Despeses Generals SOBRE 15.285,19..................................................................... 1.987,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.285,19.......................................................................... 917,11

Subtotal 18.189,37

21 % IVA SOBRE 18.189,37............................................................................................... 3.819,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.009,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-DOS MIL NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
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Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/02/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA CIVIL 31.955,03

Capítol 01.02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 2.000,00

Capítol 01.03  ENJARDINAMENT 990,64

Capítol 01.04  MOBILIARI 5.892,88

Capítol 01.05  JOCS INFANTILS 15.285,19

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR 56.123,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56.123,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 PRESSUPOST PARC INFANTIL TOR 56.123,74

56.123,74

euros



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIM FULL 

PRESSUPOST UNITARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost per a l´obra de millora del parc infantil de Tor i el seu entorn

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 56.123,74

13 % Despeses Generals SOBRE 56.123,74..................................................................... 7.296,09

6 % Benefici Industrial SOBRE 56.123,74.......................................................................... 3.367,42

Subtotal 66.787,25

21 % IVA SOBRE 66.787,25............................................................................................... 14.025,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 80.812,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )



 
 

MEMÒRIA VALORADA 
OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE TOR  

I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

La documentació gràfica que s’adjunta mostra visualment l’estat actual i  la planta general on 

actuar. 

 

Plànols: 

- Situació i Emplaçament 

- Estat actual  

- Estat actual. Canalització de les aigües pluvials 

- Estat actual. Reportatge fotogràfic 

- Proposta d’Intervenció 

- Proposta d’Intervenció. Acotacions 

- Proposta d’Intervenció. Canalització de les aigües pluvials 
- Proposta d’Intervenció. Projecció en 3D 
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DE LA TALLADA D'EMPORDÀ
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OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL
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MEMÒRIA ESTAT ACTUAL ACOTAT
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OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL
DE TOR I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI
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MEMÒRIA LOCALITZACIÓ FOTOGRAFIES
PARC INFANTIL I ENTORNS N
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Cadena control accés vehícles

Cadena control accés vehícles

OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL
DE TOR I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI
DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

MEMÒRIA PROPOSTA INTERVENCIÓ
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OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL
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OBRA DE  MILLORA DEL PARC INFANTIL
DE TOR I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI
DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

MEMÒRIA CANALITZACIONS AIGUA
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OBRA DE MILLORA DEL PARC INFANTIL
DE TOR I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI
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MEMÒRIA PROPOSTA EN 3D
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NOM PLÀNOL ESCALA

0  1  2  4 m

1:100
20-13853REF.

DATA     FEBRER 2022
ÀREA D'ARQUITECTURA I URBANISMEEQUIP REDACTOR

PROMOTOR AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

Alba Sala Vidal Delineant
Sandra Fernández Soteras Arquitecta col. 43805-7CONSELL COMARCAL

DEL BAIX EMPORDÀ

N
09
A3


	00_PORTADA
	Planos y vistas
	Presentación1


	60 PLANOLS
	Dibujo1 no guardado -01_Situacio
	Planos y vistas
	01_Situacio


	Dibujo1 no guardado -02_Estat Actual
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -02_Estat Actual


	Dibujo1 no guardado -03_Estat Actual cotes
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -03_Estat Actual cotes


	Dibujo1 no guardado -04_Estat Actual Fotos
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -04_Estat Actual Fotos


	Dibujo1 no guardado -05_Proposta
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -05_Proposta


	Dibujo1 no guardado -06_Proposta cotes
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -06_Proposta cotes


	Dibujo1 no guardado -07_Proposta zona protec
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -07_Proposta zona protec


	Dibujo1 no guardado -08_Proposta aigua
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -08_Proposta aigua


	Dibujo1 no guardado -09_Proposta 3D
	Planos y vistas
	Dibujo1 no guardado -09_Proposta 3D



	51 OBRA CIVIL.pdf
	01 PRESSUPOST OBRA CIVIL
	02 AMIDAMENTS OBRA CIVIL
	03 RESUM OBRA CIVIL
	04 ULTIM FULL OBRA CIVIL

	52 ENLLUMENAT.pdf
	01 PRESSUPOST ENLLUMENAT
	02 AMIDAMENTS ENLLUMENAT
	03 ÚLTIM FULL ENLLUMENAT

	53 ENJARDINAMENT.pdf
	01 PRESSUPOST ENJARDINAMENT
	02 AMIDAMENTS ENJARDINAMENT
	03 ÚLTIM FULL ENJARDINAMENT

	54 MOBILIARI.pdf
	01 PRESSUPOST MOBILIARI
	02 AMIDAMENTS MOBILIARI
	03 ÚLTIM FULL MOBILIARI

	55 JOCS INFANTILS.pdf
	01 PRESSUPOST JOCS INFANTILS
	02 AMIDAMENTS JOCS INFANTILS
	03 ÚLTIM FULL JOCS INFANTILS




