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MEMORIA
DD. DADES GENERALS
DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte:
Objecte de l’encàrrec:
Situació:
Referència cadastral:

Realització de pista de hoquei en el poliesportiu municipal de La Maurina
Projecte bàsic per la realització de pista de hoquei en el poliesportiu municipal de
La Maurina
Carrer de Sardenya, 32 – carrer Felip II, 08224 Terrassa (Barcelona)
6119102DG1061B0001SX

DD 2 Agents del projecte
Promotor:

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa.
P0827900B

Representant:

Merçè Peralvo Ferrer
44193736H

Projectista:

Emilio Sanchiz Rodríguez
Arquitecte Tècnic / Enginyer d’Edificació, col·legiat número 11.538.
Carrer Amadeu de Savoia, 102, 3er-2ona. 08225. Terrassa.
esanchiz@apabcn.cat
609.12.48.73

DD 3 Termini d'execució de les obres
El termini d'execució de les obres és de 4 mesos.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
L’objecte del projecte és la realització d’una pista pavimentada de hoquei patins.
Actualment, al Poliesportiu de La Maurina de Terrassa, ens trobem amb una àrea sense pavimentar que fa les
funcions de camp de futbol de terra no reglamentari. L’objecte del projecte és realitzar en aquest indret una pista
pavimentada de hoquei patins, que compleixi tots els seus requisits de la Reglamentació Oficial de Hoquei Patins
segons el Ministerio de educación, cultura y deporte, Consejo Superior de Deportes.
S’adjunta com annex un recull de fotografies de l’estat actual.

MD 2 Descripció del projecte
2.1 Descripció general de l’emplaçament.
Actualment, la zona del projecte està ocupada per una pista de terra, en l’àrea esportiva del “Poliesportiu de La
Maurina”, a Terrassa. Per tant, ens trobem amb una superfície de terra sorrenca, de nivell pràcticament pla.
La zona és accessible des del carrer Felip II, a la cantonada nord-est, tant per al trànsit rodat com per a vianants,
tot i que l’accés principal comú a tota l’àrea esportiva es situa al carrer de Sardenya, número 32. A mesura que
ens allunyem d’aquest accés, el carrer de Felip II, en pendent, queda situat a un nivell inferior respecte la
plataforma on es situa la pista, fins situar-se aproximadament 4m per sota d’aquesta a la cantonada sud-est.
El límit nord de la pista, trobem un mur de formigó de 4-5 metres d’alçada aproximada, que separa la zona de la
pista de hoquei amb la zona de piscines. El límit sud ens trobem una rampa i unes escales, de comunicacions de
l’àrea esportiva. Al límit oest, ens trobem un petit talús i escales, que separen el camp de terra d’un edifici
poliesportiu cobert, el qual té aproximadament la mateixa llargada que l’àrea on es situarà la pista de hoquei.
Al voltant de la zona de la pista, ens trobem diferents embornals i pous per a l’evacuació de les aigües pluvials.

2.2 Descripció de les obres
S’iniciarà l’obra mitjançant el replanteig de la pista, i la comprovació de les cotes previstes per a l’acabat final de
la pista i per a l’evacuació d’aigües de la mateixa.
S’excavaran 60cm a tota l’àrea del rectangle de 42x22m, de la zona de banquetes de 2,50x25m, i de la zona
d’accés des de la rampa. Es retirarà tota la terra i es traslladarà a abocador autoritzat. Un cop excavat i
anivellada la part inferior, es procedirà a l’abocament de material tipus tot-ú artificial, compactat a proctor 98%,
col·locat i compactat per capes amb mitjans mecànics.
L’evacuació d’aigües pluvials es realitza lateralment a tot el llarg de la pista als límits est i oest. Es realitzarà
l’excavació de la rasa per a la col·locació del nou col·lector de recollida d’aigües a la zona est de la pista, mentre
que es comprovarà l’existència d’un col·lector de recollida d’aigües a la zona oest de la pista. De no existir o
trobar-se en condicions inapropiades per al seu funcionament, aquest serà substituït i col·locat de nou amb el
mateix procediment que el col·lector nou est. La rasa del nou col·lector est tindrà un lleuger pendent, entre 0,5 i
1% en direcció al pou que es troba a la cantonada sud-est de la pista. La seva base es formigonarà, i es
col·locarà un col·lector de 200mm de diàmetre. També es col·locaran, sobre base de formigó, les reixes
longitudinals de la pista, límits est i oest, a la seva cota d’acabat. Es realitzaran les connexions de la reixa de
recollida d’aigües a aquests col·lectors, i es cobrirà la rasa amb sorra fins a nivell inferior del paviment d’acabat.
Si bé els límits est i oest de la pista s’acaben amb la reixa de recollida d’aigües pluvials, els límits nord i sud es
remataran mitjançant un encintat de xapa d’acer galvanitzat, de 10mm de gruix, ancorat sobre base de formigó,
segons plànol de detall de projecte.
Un cop acabada la xarxa de recollida d’aigües pluvials, els límits de la pista, les fonamentacions dels pals de
subjecció de la xarxa de protecció, així com la previsió de l’ancoratge per a la tanca i sòcol de protecció, es
procedirà a la realització del paviment. Es realitzarà amb formigó amb fibres estructurals amb enduridor
superficial i segellat de juntes, amb un gruix de paviment de 20cm. L’eix de la pista dividirà l’àrea en dues
pendents, de l’ 1% com a màxim, en direcció a les reixes est i oest. Les juntes es realitzaran seguint el plànol de
talls, a una profunditat màxima de 3cm, i segellat amb massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà.
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Un cop endurida i assecada la pista, es col·locaran la tanca i sòcol de protecció normalitzada i homologada
segons el reglament d’hoquei, així com les porteries, i els pals i la xarxa de protecció dels límits sud i nord de la
pista (darrera àrea de porteries, en forma de “C”).
Es procedirà a pintar la pista amb pintura especial, marcant les línies de 8cm d’ample, segons plànol de projecte
realitzat seguint les indicacions del Ministerio de educación, cultura y deporte, Consejo Superior de Deportes,
reglament de hoquei sobre patins.
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MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 URBANITZACIÓ
general
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI.
Anexo II(BOE 17/12/2004)
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
vi a l i t a t
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”,
de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
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Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
genèric d’instal· lacions urbanes
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han
de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
x a r x e s d e p r o ve ï m e n t d ’ a i g u a p o t a b l e
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el
consumo humano (BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
Hidrants d’incendi
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
(BOE 14/12/1993)
xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC 29/05/2003)
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les
aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
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Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal:
Ordenances municipals de Terrassa
xarxes de distribució de gas canalitzat
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel
RD 919/2006
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

xarxes de distribució d’energia elèctrica

General
Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de
instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
A l t a Te n s i ó
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). NTP-LAMT(Línies aèries
de mitjana tensió), NTP-LSMT(Línies subterrànies de mitjana tensió)
B a i xa T e n s i ó
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT
Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT
Línies subterrànies de baixa tensió
Centres de Transformació
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT
Centres de transformació en edificis
NTP – CTR
Centres de transformació l’entorn rural
Enllumenat públic
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
xarxes de telecomunicacions
Especificacions tècniques de les Companyies

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL
URBANISME
S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 4682, 24/07/2006)
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384,
21/05/2009)
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el
Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010)
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*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077,
29/02/2012)
SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència
(DOGC num. 5422, 16/07/2009)
ELECTRICITAT
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones técnicas Complementarias
RD 842/2002( BOE 18/09/02)
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
FORMIGONS I MORTERS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305, 21/12/1985)
199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265, 04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006)
Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las armaduras
activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico entidad de
certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón
estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los efectos de la
instrucción de hormigón estructural.
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Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de
hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al
marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135, 07/06/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició
transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya
orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se
hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en
un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha
entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
GALVANITZATS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados
con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3, 03/01/1986)
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 24,
28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados
correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos,
tanto en negro como galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56, 06/03/1986)
(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de
diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999)
PROTECCIÓ D'HUMITATS
DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
PAVIMENTS
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de
Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.
CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y
carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería.
CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
CARPINTERIA I BARANES
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
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DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
TEMES GENERALS
CONTROL DE QUALITAT
Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086,
28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num.
493, 12/12/1984)
Acreditació de determinats requisits previament a l'inici de la construcción de l'habitatge.
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541,
15/01/1992)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
núm. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 153, 27/06/2013).
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició
transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya
orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se
hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en
un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha
entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
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Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
MAQUINÀRIA D'OBRA
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003)
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
num. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
num. 125, 25/05/2010)
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells d'elevació i
de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció
General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y
cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de
la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos para
el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la obligatoriedad de
las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción.
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la LOE,
epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades
per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.
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200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el
artículo 20.1 de la Ley
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència
(DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 153, 27/06/2013).
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència
(DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.
5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094,
23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,
05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)
SEGURETAT I SALUT
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
(BOE Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el
periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació
complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis,
39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109
/ 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE
274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244,
11/10/2007)
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
82, (05/04/2003)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de
2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato
amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73,
26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
16

Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 153, 27/06/2013).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat
i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
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Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a
l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats
anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,
05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción
Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la
construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)
Se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la Construcción.
Resolución, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del
sector de la construcción.
Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del sector de la
construcción.
Resolución, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de
acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013)
MN 2 ALTRES
Reglament oficial de Hoquei sobre patins, segons el Ministerio de educación, cultura y deporte, Consejo Superior
de Deportes.
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PR. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de l’obra projectada és de 146.300,98 € (CENT QUARANTA-SIS MIL TRESCENTS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO)

Terrassa, a 29 de juny de 2016,
Emilio Sanchiz Rodríguez
Arquitecte Tècnic col·legiat número 11.538
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS IMPLANTACIÓ OBRA
01.01

NOTA GENERAL AMIDAMENTS I PRESSUPOST

NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes, així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen de mitjans auxiliars en el
capítol de seguretat i salut son orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acaba des, incloent les ajudes de paleteria a industrials així
com els treballs necessaris per executarles, com són la realització de plantilles en obra, realització
de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.
1,00
1,00
01.02

u

Quadre.pri..inst.obr.,3 cai.270x180x170mm+es...

Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 6 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic de companyia, transformador d'intensitat, 2 endolls tripolars (III+T) i 4 endolls bipolars (II+T), totalment acabat i connectat. Inclou p.p. de cablejat des del quadre provisional
1,00
01.03

u

Subcuadre.sec.inst.ob,1caix.dobl.aïl.270x180x17...

Subquadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 2 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, 2 endolls tripolars
(III+T) i 2 endolls bipolars (II+T), totalment acabat i connectat, inlou el cablejat per la connexió des del
quadre principal als subquadres
2,00
01.04

m

Instal.lació aigua provisional obra

Instal.lació d'aigua provisional d'obra, amb tub de polietilè de 12-20-25 mm i aixetes com a mínim
una per planta i tres a l'exterior.
1,00

30 de juny de 2016
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 02 MOVIMENT TERRES
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT TERRES
02.01.01

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tot el terreny

1

1.440,00

1.440,00
1.440,00

02.01.02

m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Pista

1

1.040,00

0,65

709,80

1.05
709,80

02.01.03

m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Pista

1

1.040,00

1.092,00

1.05
1.092,00

02.01.04

m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió
Bases postes protecció x arx es

1

0,50

0,50

0,50

0,14

1.10

Ex cav acio rasa conducte sanejament
Oest

1

51,50

0,60

1,40

47,59

1.10

Est

1

45,00

0,60

1,40

41,58

1.10

Ex cav ació per ubicació canal
Oest

1

42,00

0,60

0,45

12,47

1.10

Est

1

43,00

0,60

0,45

12,77

1.10
114,55

02.01.05

m3 Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat
Ex cav acio rasa conducte sanejament
Oest

1

51,50

0,60

0,10

3,40

1.10

Est

1

45,00

0,60

0,10

2,97

1.10
6,37

02.01.06

m3 Rebliment fons rases en llit recolzament tubs, 80% pm, sorra

Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent,
estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base
Ex cav acio rasa conducte sanejament
Oest

1

51,500

0,600

0,750

25,493

1.10

Est

1

45,000

0,600

0,750

22,275

1.10
47,77
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL 02.02 GESTIO RESIDUS
02.02.01

NOTA GESTIÓ

NOTA:
La quantitat de residus de terres i de construcció són estimatives, queda inclòs en el pressupost la
gestió de residus i terres de tota l'obra durant tot el procès, la càrrega sobre camió o contenidor, el
transport a abocador autoritzat i les taxes corresponents.
L'excavació i el transport està càlculat sobre perfil, no s'ha tingut en compte l'esponjament de les terres, que s'hauran de tenir en compte a l'hora de fer el pressupost (estarán incloses en aquest)
1,00
02.02.02

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Pista

1

1.040,00

Bases postes protecció x arx es

1

0,50

0,50

0,65

878,80

1.30

0,50

0,16

1.30

Ex cav acio rasa conducte sanejament
Oest

1

51,50

0,60

1,40

56,24

1.30

Est

1

45,00

0,60

1,40

49,14

1.30

Ex cav ació per ubicació canal
Oest

1

42,00

0,60

0,45

14,74

1.30

Est

1

43,00

0,60

0,45

15,09

1.30
1.014,17

02.02.03

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Prev isió

1

5,00

5,00
5,00

02.02.04

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Prev isió

1

5,00

5,00
5,00

02.02.05

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Pista

1

1.040,00

Bases postes protecció x arx es

1

0,50

0,50

0,65

878,80

1.30

0,50

0,16

1.30

Ex cav acio rasa conducte sanejament
Oest

1

51,50

0,60

1,40

56,24

1.30

Est

1

45,00

0,60

1,40

49,14

1.30

Ex cav ació per ubicació canal
Oest

1

42,00

0,60

0,45

14,74

1.30

Est

1

43,00

0,60

0,45

15,09

1.30
1.014,17
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ
03.01

m3 Formació sabates fonam.formigó HA-25/B/20/IIa,cubilot, 25 kg/m3

Formació de sabates amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, armat amb una quantia de 25
Kg/m3 d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2. Inclou el treballat de barres i el seu lligat,
separadors, mermes i encofrat si és necessari. Segons documentació gràfica de projecte
Postes x arx a protecció

14

0,50

0,50

0,50

1,93

1.10
1,93
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 PAVIMENTS
04.01

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+pic

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Pista

1

1.040,00

0,50

546,00

1.05
546,00

04.02

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,400-500g/m2,s/a

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir
Pista

1

1.040,00

1.092,00

1.05
1.092,00

04.03

m

Vorada recta form., DC, C2, B, H, T(R-5MPa),col./s.for

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 igual que els
existents, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Prev isió lateral oest

1

51,50

51,50
51,50

04.04

m2 Paviment form.+fibres HAF-25/P1, 18-1,49/F/20-4,8/IIa

Paviment de formigó amb fibres HAF-25/P1, 18-1,49/F/20-4,8/IIa, de 20 cm de gruix, amb un contingut mínim de ciment de 275kg/m3, de consistència fluïda, relació aigua/ciment 0,50, additiu plastificant MasterGlenium SKY 886 o equivalent amb una dosificació del 0,6-1,5% , addicció de fibres de
polipropilè monofilament destinada al reforç estructura del formigó amb la fibra MasterFiber 249 o equivalent amb una dotació de 4kg/m3 de formigó i addicció de fibres de polipropilè monofilament destinada a evitar fissures del formigó amb la fibra MasterFiber 022 amb una dotació de 0,6Kg/m3, amb recobriment monolític de quars corindon, additius i ciments especials, de color Light reflective, MASTERTOP® 450 (segons EN 13813 CT-C60-F10-A6) de BASF o equivalent, inclou replanteig de solera, encofrat i desencofrat, estès del formigó; reglat i anivellat de solera; incorporació de capa de rodadura MASTERTOP® 450 de BASF o equivalent mitjançant espolvorejat (rendiment trafico lleuger
-mitjà de 3,0-4,5 kg/m2 i per a tràfic mitjà - pesat de 5,0-6,0 kg/m2 ); fratasat mecànic, allisat i lluentat; guarit del formigó amb MASTERKURE® 114 de BASF o equivalent (rendiment 0,15 kg/m2);
p.p. de tall de juntes de retracció amb disc de diamant, i segellat amb massilla de poliuretà MASTERSEAL NP 474 de BASF o equivalent. A la cornació es situara junta d'acer inoxidable AISI 316
de canvi de pendent i inclou la col.locaió entre el paviment de formigó i la base de tot-ú barrera de
vapor amb gramatge 144g/m2
Pista

1

1.040,00

1.092,00

1.05
1.092,00

04.05

m

Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa acer g

Canal de formigó polímer, ULMA, model O300 o equivalent ample exterior 360mm, ample interior
300mm i alçada exterior 365mm, en mòduls d'1 ML de longitud, amb un pendent del < 1 % , amb
perfil lateral, amb reixa de fosa entramada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, cancel·la de seguretat i cargols corresponents, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Oest

1

42,00

42,00

Est

1

43,00

43,00
85,00

04.06

m

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.

Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament
de formigó

30 de juny de 2016
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1
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM
Rampa
Lateral zona banqueta

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

4,40

4,40

1

2,08

2,08

1

2,20

2,20

1

34,50

34,50

QUANTITAT

84,47
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 05 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
05.01

m

Clavegueró tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
Oest

1

51,50

51,50

Est

1

45,00

45,00
96,50

05.02

u

Connexió canal-claveguro PVC-U p..,sanej s/pressió,DN=200mm

Connexió entre canal de recollida d'aigues i claveguerò de diàmetre 250 mm amb tub de PVC-U de
paret estructurada per a sanejament sense pressió, de
DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica. S'inclou peces especials SN 4 (4kN/m2) per a correcta connexió
Oest

1

6,00

6,00

Est

1

6,00

6,00
12,00

05.03

u

Connexió canal-claveguro existent PVC-U p..,sanej s/pre,DN=200mm

Connexió entre canal de recollida d'aigues i claveguerò existent amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica. S'inclou peces especials SN
4 (4kN/m2) per a correcta connexió
Oest

1

6,00

6,00
6,00

05.04

m

Connexió claveguero-pou sanejament s/pres,DN=250mm,SN

Connexió entre clavegueró de diàmetre 250 mm i pou d'obra existent amb realització de forat en pou,
connexió de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1 i sellat amb morter de CP.
Oest

1

1,00

Est

1

1,00
2,00

30 de juny de 2016
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU
06.01

m

Tanca hoquei demuntable

Tanca perimetral de hoqujei ref: HOVAL010 o equivalent.
Subministrament i col.locació de tanca d'hoquei patins totalment desmuntable. Mides de la pista 40
metres de longitud per 20 metres d'ample.Sense cargols,construida amb marcs de 2000x1000 en tub
d'acer amb perfil rodó de 40x2 i amb uns enganxes especials en els extrems que són els que s'introduiran en els pilars, deixant la parí superior sense cap tipus de fregament o element sortint. Folrats
amb malla electrosoldada de 50x50x5, soldades totes les varilles que estiguin en contacte amb el
marc, pilars del mateix tipus de perfil amb un reforg interior, els quals s'introduiran en una vaina metálca ancorada al paviment 200 mm. Acabat pintat amb pintura epoxi al fom amb 90 micres de protecció, color a escollir per la DF segons carta RAL, o acabat cincat en color plata mitjangant bany per
electrólisis que li confereix una major resisténcia als cops deis sticks. Sócol de 200 mm d'alt per 21
mm de gruix de contraplacat marí amb els cantells superiors romats, ancorat als marcs amb cargols
d'acer amb el cap exterior semicircular impedint qualsevol fregament o enganxament pels jugadors,
S'inclou per valla completa 2 portes abatibles de 900 mm d'ample per sortida de jugadors incorporats
als marcs de 2000x1000. S'inclouen les vaines metálques de l'ancoratge i els postes reforgats, així
com les quatre cantonades corbades amb un radi d'un metre segons normes de la Federació.
NOTA : Inclosos els treballs d'obra civil necessaris per la instal.lació de les vaines a paviment de
formigó.
120,00
06.02

m

Xarxa aturapilotes fons i cantonades

Subministrament i col.locació de dues xarxes aturapilotes a instal.lar als dos fons de pista i de mides
20 metres de longitud x 4 metres d'alçada. Composta per pals d'acer galvanitzat diámetre 40 i gruix
2 mm i xara de polipropilé gruix 3,5 mm i quadricula de pas 40 x 40 mm ( mida hoquei ). Inclou l'extensió de les quatre cantonades amb una longitud de 5 metres. Inclou distanciadors superiors per evitar l'efecte catenária i els treballs d'obra civil per la col.locació deis ancoratges a paviment de formigó.
2

32,00

64,00
64,00

06.03

u

Porteries hoquei patins

Subministrament de joc de porteries d'hoquei patins rer-HOPOR010 o equivalent, tipus traslladables,
fabricades en perfil metal.lic, pintades de color taronja al foc. Línia interior de ganxos per a suport de
la xarxa amortidora.
PORTERIES HOQUEI PATINS REF-HOPOR010
2,00
06.04

u

Xarxa porteries hoquei patins

Subministrament de joc de xarxes d'hoquei patins, confeccionades en trena poliamida de 3 mm de
gruix, quadrícula de pas en malla de 35x35 mm i amb cortines interiors.
2,00

30 de juny de 2016
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT
07.01

u

Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
10,00
07.02

u

Determ.cont.sals solubles 1sòl

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114
5,00
07.03

u

Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
5,00
07.04

u

Anàlisi granul.tamisatge 1most.tot-u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
5,00
07.05

u

Det.humitat assec.estufa 1most.sòl

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 1097-5
5,00
07.06

u

Ass.normalitzat classificació 1sòl

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487
5,00
07.07

u

Det.insitu humitat i densitat

Determinació in situ de la humitat i la densitat pe mètode dels isòtops radioactius d'un sol, segons norma ASTM D 3017 e1

20,00

30 de juny de 2016
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AMIDAMENTS
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 08.01 IMPLANTACIÓ OBRA
08.01.01

mesLloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i agua potable i connexió
a la xarxa de sanejament, transport, muntatge i desmuntatge.
3,00
08.01.02

mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i
agua potable i connexió a la xarxa de sanejament, transport, muntatge i desmuntatge.
3,00
08.01.03

mesLloguer mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la
connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i agua potable i el transport, muntatge i desmuntatge.
3,00
08.01.04

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó o a
paviment existent. Inclou el transport, muntatge i desmuntatge.
80,00

SUBCAPITOL 08.02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL
08.02.01

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
8,00
08.02.02

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
2,00
08.02.03

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
8,00
08.02.04

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
8,00
08.02.05

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
8,00

30 de juny de 2016
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Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

08.02.06

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
8,00
08.02.07

u

Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell
8,00
08.02.08

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
2,00
08.02.09

u

Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/encofrador,resist.hum

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
8,00
08.02.10

u

Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE
8,00
08.02.11

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
2,00
08.02.12

u

Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat.

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
8,00
08.02.13

u

Samarreta treball,cotó

Samarreta de treball, de cotó
8,00
08.02.14

u

Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
8,00
08.02.15

u

Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
8,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL 08.03 INSTAL.LACIONS SERVEIS
08.03.01

u

Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
16

8,00

a/2
8,00

08.03.02

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
4

2,00

a/2
2,00

08.03.03

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
2

1,00

a/2
1,00

08.03.04

u

Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
1

1,00
1,00

08.03.05

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1

1,00
1,00

08.03.06

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
1

1,00
1,00

30 de juny de 2016
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PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

0,00

0,00

1,00

1.320,17

1.320,17

2,00

68,88

137,76

1,00

344,58

344,58

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS IMPLANTACIÓ OBRA
01.01

NOTA GENERAL AMIDAMENTS I PRESSUPOST

NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes, així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilització dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen de mitjans auxiliars en el
capítol de seguretat i salut son orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acaba des, incloent les ajudes de paleteria a industrials així
com els treballs necessaris per executarles, com són la realització de plantilles en obra, realització
de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

01.02

u

Quadre.pri..inst.obr.,3 cai.270x180x170mm+es...

Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 6 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic de companyia, transformador d'intensitat, 2 endolls tripolars (III+T) i 4 endolls bipolars (II+T), totalment acabat i connectat. Inclou p.p. de cablejat des del quadre provisional

01.03

u

Subcuadre.sec.inst.ob,1caix.dobl.aïl.270x180x17...

Subquadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 2 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, 2 endolls tripolars
(III+T) i 2 endolls bipolars (II+T), totalment acabat i connectat, inlou el cablejat per la connexió des del
quadre principal als subquadres

01.04

m

Instal.lació aigua provisional obra

Instal.lació d'aigua provisional d'obra, amb tub de polietilè de 12-20-25 mm i aixetes com a mínim
una per planta i tres a l'exterior.

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS IMPLANTACIÓ OBRA........................................................................
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PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.440,00

0,56

806,40

709,80

6,00

4.258,80

1.092,00

1,30

1.419,60

114,55

7,05

807,58

6,37

66,90

426,15

47,77

16,22

774,83

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT TERRES ..........................

8.493,36

CAPITOL 02 MOVIMENT TERRES
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT TERRES
02.01.01

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

02.01.02

m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

02.01.03

m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

02.01.04

m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

02.01.05

m3 Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/40 abocat camió est+com

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

02.01.06

m3 Rebliment fons rases en llit recolzament tubs, 80% pm, sorra

Rebliment de fons de rases en llit de recolzament de tubs, amb sorra de tossal, saulo o equivalent,
estesa i compactació al 80 % del pròctor modificat segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base

SUBCAPITOL 02.02 GESTIO RESIDUS
02.02.01

NOTA GESTIÓ

NOTA:
La quantitat de residus de terres i de construcció són estimatives, queda inclòs en el pressupost la
gestió de residus i terres de tota l'obra durant tot el procès, la càrrega sobre camió o contenidor, el
transport a abocador autoritzat i les taxes corresponents.
L'excavació i el transport està càlculat sobre perfil, no s'ha tingut en compte l'esponjament de les terres, que s'hauran de tenir en compte a l'hora de fer el pressupost (estarán incloses en aquest)

02.02.02

1,00

0,00

0,00

1.014,17

5,01

5.080,99

5,00

19,80

99,00

5,00

15,27

76,35

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

02.02.03

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

02.02.04

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30 de juny de 2016

Pàgina
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PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

02.02.05

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

1.014,17

5,00

5.070,85

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 GESTIO RESIDUS .............................

10.327,19

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT TERRES ............................................................................................................

30 de juny de 2016

18.820,55

Pàgina

3

PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,93

176,73

341,09

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ
03.01

m3 Formació sabates fonam.formigó HA-25/B/20/IIa,cubilot, 25 kg/m3

Formació de sabates amb formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, armat amb una quantia de 25
Kg/m3 d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2. Inclou el treballat de barres i el seu lligat,
separadors, mermes i encofrat si és necessari. Segons documentació gràfica de projecte

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ ..................................................................................................................

30 de juny de 2016

341,09
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

546,00

35,04

19.131,84

1.092,00

3,09

3.374,28

51,50

28,49

1.467,24

1.092,00

48,88

53.376,96

85,00

144,07

12.245,95

84,47

36,33

3.068,80

CAPITOL 04 PAVIMENTS
04.01

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+pic

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

04.02

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,400-500g/m2,s/a

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

04.03

m

Vorada recta form., DC, C2, B, H, T(R-5MPa),col./s.for

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 igual que els
existents, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

04.04

m2 Paviment form.+fibres HAF-25/P1, 18-1,49/F/20-4,8/IIa

Paviment de formigó amb fibres HAF-25/P1, 18-1,49/F/20-4,8/IIa, de 20 cm de gruix, amb un contingut mínim de ciment de 275kg/m3, de consistència fluïda, relació aigua/ciment 0,50, additiu plastificant MasterGlenium SKY 886 o equivalent amb una dosificació del 0,6-1,5% , addicció de fibres de
polipropilè monofilament destinada al reforç estructura del formigó amb la fibra MasterFiber 249 o equivalent amb una dotació de 4kg/m3 de formigó i addicció de fibres de polipropilè monofilament destinada a evitar fissures del formigó amb la fibra MasterFiber 022 amb una dotació de 0,6Kg/m3, amb recobriment monolític de quars corindon, additius i ciments especials, de color Light reflective, MASTERTOP® 450 (segons EN 13813 CT-C60-F10-A6) de BASF o equivalent, inclou replanteig de solera, encofrat i desencofrat, estès del formigó; reglat i anivellat de solera; incorporació de capa de rodadura MASTERTOP® 450 de BASF o equivalent mitjançant espolvorejat (rendiment trafico lleuger
-mitjà de 3,0-4,5 kg/m2 i per a tràfic mitjà - pesat de 5,0-6,0 kg/m2 ); fratasat mecànic, allisat i lluentat; guarit del formigó amb MASTERKURE® 114 de BASF o equivalent (rendiment 0,15 kg/m2);
p.p. de tall de juntes de retracció amb disc de diamant, i segellat amb massilla de poliuretà MASTERSEAL NP 474 de BASF o equivalent. A la cornació es situara junta d'acer inoxidable AISI 316
de canvi de pendent i inclou la col.locaió entre el paviment de formigó i la base de tot-ú barrera de
vapor amb gramatge 144g/m2

04.05

m

Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa acer g

Canal de formigó polímer, ULMA, model O300 o equivalent ample exterior 360mm, ample interior
300mm i alçada exterior 365mm, en mòduls d'1 ML de longitud, amb un pendent del < 1 % , amb
perfil lateral, amb reixa de fosa entramada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, cancel·la de seguretat i cargols corresponents, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

04.06

m

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.

Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament
de formigó

TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTS ..........................................................................................................................

30 de juny de 2016

92.665,07
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RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

96,50

43,11

4.160,12

12,00

45,39

544,68

6,00

45,39

272,34

2,00

83,70

167,40

CAPITOL 05 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
05.01

m

Clavegueró tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

05.02

u

Connexió canal-claveguro PVC-U p..,sanej s/pressió,DN=200mm

Connexió entre canal de recollida d'aigues i claveguerò de diàmetre 250 mm amb tub de PVC-U de
paret estructurada per a sanejament sense pressió, de
DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica. S'inclou peces especials SN 4 (4kN/m2) per a correcta connexió

05.03

u

Connexió canal-claveguro existent PVC-U p..,sanej s/pre,DN=200mm

Connexió entre canal de recollida d'aigues i claveguerò existent amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica. S'inclou peces especials SN
4 (4kN/m2) per a correcta connexió

05.04

m

Connexió claveguero-pou sanejament s/pres,DN=250mm,SN

Connexió entre clavegueró de diàmetre 250 mm i pou d'obra existent amb realització de forat en pou,
connexió de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1 i sellat amb morter de CP.

TOTAL CAPITOL 05 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT ............................................................................................

30 de juny de 2016

5.144,54
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IMPORT

120,00

132,50

15.900,00

64,00

93,35

5.974,40

2,00

674,57

1.349,14

2,00

32,19

64,38

CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU
06.01

m

Tanca hoquei demuntable

Tanca perimetral de hoqujei ref: HOVAL010 o equivalent.
Subministrament i col.locació de tanca d'hoquei patins totalment desmuntable. Mides de la pista 40
metres de longitud per 20 metres d'ample.Sense cargols,construida amb marcs de 2000x1000 en tub
d'acer amb perfil rodó de 40x2 i amb uns enganxes especials en els extrems que són els que s'introduiran en els pilars, deixant la parí superior sense cap tipus de fregament o element sortint. Folrats
amb malla electrosoldada de 50x50x5, soldades totes les varilles que estiguin en contacte amb el
marc, pilars del mateix tipus de perfil amb un reforg interior, els quals s'introduiran en una vaina metálca ancorada al paviment 200 mm. Acabat pintat amb pintura epoxi al fom amb 90 micres de protecció, color a escollir per la DF segons carta RAL, o acabat cincat en color plata mitjangant bany per
electrólisis que li confereix una major resisténcia als cops deis sticks. Sócol de 200 mm d'alt per 21
mm de gruix de contraplacat marí amb els cantells superiors romats, ancorat als marcs amb cargols
d'acer amb el cap exterior semicircular impedint qualsevol fregament o enganxament pels jugadors,
S'inclou per valla completa 2 portes abatibles de 900 mm d'ample per sortida de jugadors incorporats
als marcs de 2000x1000. S'inclouen les vaines metálques de l'ancoratge i els postes reforgats, així
com les quatre cantonades corbades amb un radi d'un metre segons normes de la Federació.
NOTA : Inclosos els treballs d'obra civil necessaris per la instal.lació de les vaines a paviment de
formigó.

06.02

m

Xarxa aturapilotes fons i cantonades

Subministrament i col.locació de dues xarxes aturapilotes a instal.lar als dos fons de pista i de mides
20 metres de longitud x 4 metres d'alçada. Composta per pals d'acer galvanitzat diámetre 40 i gruix
2 mm i xara de polipropilé gruix 3,5 mm i quadricula de pas 40 x 40 mm ( mida hoquei ). Inclou l'extensió de les quatre cantonades amb una longitud de 5 metres. Inclou distanciadors superiors per evitar l'efecte catenária i els treballs d'obra civil per la col.locació deis ancoratges a paviment de formigó.

06.03

u

Porteries hoquei patins

Subministrament de joc de porteries d'hoquei patins rer-HOPOR010 o equivalent, tipus traslladables,
fabricades en perfil metal.lic, pintades de color taronja al foc. Línia interior de ganxos per a suport de
la xarxa amortidora.
PORTERIES HOQUEI PATINS REF-HOPOR010

06.04

u

Xarxa porteries hoquei patins

Subministrament de joc de xarxes d'hoquei patins, confeccionades en trena poliamida de 3 mm de
gruix, quadrícula de pas en malla de 35x35 mm i amb cortines interiors.

TOTAL CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU ....................................................................................................

30 de juny de 2016

23.287,92
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,00

64,53

645,30

5,00

38,99

194,95

5,00

120,95

604,75

5,00

31,70

158,50

5,00

8,95

44,75

5,00

18,62

93,10

20,00

9,90

198,00

CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT
07.01

u

Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

07.02

u

Determ.cont.sals solubles 1sòl

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

07.03

u

Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

07.04

u

Anàlisi granul.tamisatge 1most.tot-u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

07.05

u

Det.humitat assec.estufa 1most.sòl

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 1097-5

07.06

u

Ass.normalitzat classificació 1sòl

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487

07.07

u

Det.insitu humitat i densitat

Determinació in situ de la humitat i la densitat pe mètode dels isòtops radioactius d'un sol, segons norma ASTM D 3017 e1

TOTAL CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT.....................................................................................................

30 de juny de 2016

1.939,35

Pàgina

8

PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

58,16

174,48

3,00

46,75

140,25

3,00

74,60

223,80

80,00

5,96

476,80

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 IMPLANTACIÓ OBRA.........................

1.015,33

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 08.01 IMPLANTACIÓ OBRA
08.01.01

mesLloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i agua potable i connexió
a la xarxa de sanejament, transport, muntatge i desmuntatge.

08.01.02

mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i
agua potable i connexió a la xarxa de sanejament, transport, muntatge i desmuntatge.

08.01.03

mesLloguer mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou la
connexió amb les xarxes de subministrament elèctric i agua potable i el transport, muntatge i desmuntatge.

08.01.04

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó o a
paviment existent. Inclou el transport, muntatge i desmuntatge.

SUBCAPITOL 08.02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL
08.02.01

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

08.02.02

u

8,00

2,72

21,76

2,00

3,76

7,52

8,00

2,77

22,16

8,00

0,10

0,80

8,00

6,90

55,20

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

08.02.03

u

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

08.02.04

u

Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

08.02.05

u

Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

30 de juny de 2016
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08.02.06

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

0,36

2,88

8,00

1,30

10,40

2,00

3,12

6,24

8,00

11,93

95,44

8,00

22,94

183,52

2,00

6,51

13,02

8,00

3,46

27,68

8,00

1,01

8,08

8,00

7,07

56,56

8,00

2,03

16,24

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL .................

527,50

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

08.02.07

u

Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

08.02.08

u

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

08.02.09

u

Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/encofrador,resist.hum

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

08.02.10

u

Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

08.02.11

u

Cinturó antivib.,ajust./transpi.

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

08.02.12

u

Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat.

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

08.02.13

u

Samarreta treball,cotó

Samarreta de treball, de cotó

08.02.14

u

Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

08.02.15

u

Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

30 de juny de 2016
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PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

57,66

461,28

2,00

14,61

29,22

1,00

18,54

18,54

1,00

47,03

47,03

1,00

88,62

88,62

1,00

112,43

112,43

TOTAL SUBCAPITOL 08.03 INSTAL.LACIONS SERVEIS.............

757,12

SUBCAPITOL 08.03 INSTAL.LACIONS SERVEIS
08.03.01

u

Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

08.03.02

u

Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

08.03.03

u

Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

08.03.04

u

Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

08.03.05

u

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

08.03.06

u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

30 de juny de 2016

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT ..........................................................................................................

2.299,95

TOTAL......................................................................................................................................................................

146.300,98
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RESUM DE PRESSUPOST
Pista Hoquei PM Maurina
CAPITOL

RESUM

EUROS

%

01

TREBALLS PREVIS IMPLANTACIÓ OBRA........................................................................................................

1.802,51

1,23

02

MOVIMENT TERRES....................................................................................................................................

18.820,55

12,86

03

FONAMENTACIÓ..........................................................................................................................................

341,09

0,23

04

PAVIMENTS.................................................................................................................................................

92.665,07

63,34

05

INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT........................................................................................................................

5.144,54

3,52

06

EQUIPAMENT ESPORTIU..............................................................................................................................

23.287,92

15,92

07

CONTROL DE QUALITAT ..............................................................................................................................

1.939,35

1,33

08

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

2.299,95

1,57

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

146.300,98

19.019,13
8.778,06

SUMA DE G.G. y B.I.

27.797,19

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (sense IVA)

174.098,17

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

36.560,62

TOTAL PRESSUPOST GENERAL (IVA inclòs)

210.658,79

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
Terrassa, a 29 de juny de 2016.

La direcció facultativa
El promotor

30 de juny de 2016
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N

Client:

HOQUEI EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA MAURINA

Carrer de Sardenya, 32 - Felip II
08224 Terrassa (Barcelona)

Data:

Escala

27/06/2016

A3-E.1/2000
A3-E.1/500

Ajuntament de Terrassa
11.538

0

20

40

60

0

5

10

15

N
2016038

N

Data:

Client:

HOQUEI EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA MAURINA

Carrer de Sardenya, 32 - Felip II
08224 Terrassa (Barcelona)

Escala

N

PLANTA

ESTAT ACTUAL:

Ajuntament de Terrassa
11.538

27/06/2016

A3-E.1/200

0

2

4

6m

2016038

CARRER DE FELIP II

292.89

292.89

292.85

292.85

292.85

292.85

292.85

292.85

colector soterrat

292.80
292.85

REIXA 30cm

linia de tanca i socol homologats

pal

1% (max)

292.96

292.96

1% (max)

xarxa homologada 4m

porteria

1% (max)

porteria

xarxa homologada 4m

xarxa

1% (max)

pal
xarxa

292.85

REIXA 30cm

292.80

292.80

colector soterrat

292.80

292.85
292.80

N

Data:

Client:

HOQUEI EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA MAURINA

Carrer de Sardenya, 32 - Felip II
08224 Terrassa (Barcelona)

Ajuntament de Terrassa
11.538

27/06/2016

Escala

PROPOSTA PISTA HOQUEI:
PLANTA

N

PLANTA

linia de tanca i socol homologats
292.85

292.85

A3-E.1/200

0

2

4

6m

2016038

TANQUES LATERALS
I SOCOL

banqueta

area equip

EIX DE PISTA

PUNT C
COP LLIURE DIRECTE

LINIA D'ANTI-JOC

area oficial
taula oficial

LINIA DE MITJA PISTA

20X20CM
PUNT C2
COP LIURE DIRECTE

TALLS DEL PAVIMENT, 3cm

EIX DE PISTA

DE JUNTES (veure detall)

banqueta

area equip

LINIA DE PENAL

AREA DE PORTERIA

LINIA DE PENAL

AREA DE PORTERIA
LINIES

LINIA DE PORTERIA

LINIA LIMIT DE PENAL

TANQUES LATERALS
I SOCOL

LINIA DE PORTERIA

PLANTA JUNTES PAVIMENT

N

PLANTA DIBUIX PISTA

PLANTA DETALL AREA DE PORTERIA

Data:

Client:

HOQUEI EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA MAURINA

Carrer de Sardenya, 32 - Felip II
08224 Terrassa (Barcelona)

Ajuntament de Terrassa
11.538

27/06/2016

Escala

PROPOSTA PISTA HOQUEI:
PLANTA ACOTACIONS

A3-E.1/200
A3-E.1/100

0

2

4

6m

0

1

2

3m

N
2016038

S1

S2

S3

ENCINTAT-XAPA DELIMITADORA ACER GALVANITZAT ESPESSOR 10 mm

SECCIONS DETALL

PAL I XARXA DE

S2

S3

S1
TANCA LATERAL
I SOCOL REGLAMENTARIS

292.80 292.85

1% (max)

292.96

1% (max)

292.85 292.80

Data:

Client:

HOQUEI EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA MAURINA

Carrer de Sardenya, 32 - Felip II
08224 Terrassa (Barcelona)

Ajuntament de Terrassa
11.538

27/06/2016

Escala

PROPOSTA PISTA HOQUEI:
SECCIONS i DETALLS

A3-E.1/200
A3-E.1/20

0

2

4

6m

0

0.2

0.4

0.6m

2016038
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DECRET 89/2010

Obra nova

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció

tipus
quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Realització pista de hoquei

Situació:

Carrer Sardenya 32 - carrer Felip II

Municipi :

Terrassa

Comarca :

Vallès Occidental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

(tones)

Volum aparent
3
m

grava i sorra compacta

674,00

2,0

1.348

809

grava i sorra solta

0,00

1,7

0

0

argiles

0,00

2,1

0

0

terra vegetal

0,00

1,7

0

0

pedraplé

0,00

1,8

0

0

0,00

1,8

0

0

0,00

1,0

170503

terres contaminades
altres

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades
a abocador

0

0

3
674 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

1348

3
809 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

altra obra

no

no

si

Residus de construcció totals
2

5,00 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

0,429

0,090

0,448

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

0,183

0,041

0,204

formigó

170101

0,036

0,182

0,026

0,130

petris barrejats

170107

0,008

0,039

0,012

0,059

guixos

170802

0,004

0,020

0,010

0,049

0,001

0,005

0,001

0,007

altres

embalatges

0,004

0,021

0,029

0,143

fustes

170201

0,001

0,006

0,005

0,023

plàstics

170203

0,002

0,008

0,010

0,052

paper i cartró

170904

0,001

0,004

0,012

0,059

metalls

170407

0,001

0,003

0,002

0,009

0,090

0,45 t

0,118

Total residu edificació

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m 3
tancaments
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

0,07

acabats
0,21
0,01
0,01
0,02
0,00
0,00

0,02
0,00
0,02
0,00
0,01

m3

3
0,59 m

0,11
0,02
0,04
0,04
0,01
0,00
0,05
0,25

m3

0,28

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal

Reutilizació
a la mateixa obra

Per portar a l'abocador

a altra autoritzada

0

0,00

0,00

0,00

808,8

0,00

0,00

808,80

argiles

0

0,00

0,00

0,00

altres

0

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0
0,00

0,00

808,80

graves/ sorres/ pedraplé

Total

0,00

808,8

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

0,18

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

0,18

no

inert

Metalls

2

0,00

no

no especial

Fusta

1

0,01

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,01

no

no especial

Paper i cartró

0,5

0,00

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

tipus de residu

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

no

* A la cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poderne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Installacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

-

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu

Terres i runes

gestor

adreça

codi del gestor

UTE CASTELLAR

PEDRERA VALLSALENT, C-1415, PK 24,9

E-1222.11

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
808,80
0,00

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

m3 (+35%)
0,18
0,27
0,08

-

100
100
100

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,01
0,03
inapreciable
0,07
0,08
0,07

-

100
100
100
100
100

Perillosos Especials

inapreciable

RESIDU
Excavació

Classificació
3
12,00 €/m
18.487,57
-

Transport
3
5,00 €/m
4.044,00
-

Valoritzador / Abocador
3
3
5,00 €/m
70,00 €/m
7.286,49
0,00
runa neta

runa bruta

3
4,00 €/m
-

15,00 €/m3
2,64
4,12
1,19

-

0,18
0,46
0,00
0,00
200

18.487,57

100,00

7.286,49

208,59

3 / 6 RESIDUS Obra Nova

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :
El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

26.082,65 €

3
674,59 m

1.235,89 tones
15.000,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

octubre de 2010. V4
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CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les installacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'installacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació
per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi

Total excavació
Total construcció

Percentatge de
reducció per
minimització
1.348,00 tones

Previsió final del Estudi

1235,44 tones

0,45 tones

0,00 %

0,45 tones

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :
Terrassa

L'Ajuntament
d'/de
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *

296,95 tones

11 euros/ tona

3266,45 euros

Residus de construcció *

10,91 tones

11 euros/ tona

120,20 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

308 tones
3.386,65 euros

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

F1

Porteria Sud

F2

Porteria Nord

Juny 2016

F3

Limit Oest

F4

Limit Est

Juny 2016

F5

Limit Oest

F6

Limit Est (carrer Felip II)

Juny 2016

