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RESUM GENERAL 

 

Promotor AJUNTAMENT DE MANRESA 
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Termini d’execució El termini d'execució serà de 45 dies. 
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1. MEMÒRIA 

1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1.1 Agents  

Autor del projecte:  Guillem Manubens Gil, arquitecte tècnic. 

Delineació i producció:  Mercè Sánchez i Garcia, delineant. 

 

1.1.2 Determinacions del planejament urbanístic 

El planejament vigent, corresponent al Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat definitivament el 26 de 
setembre de 2017, classifica els àmbits objecte d’actuació com a sòl urbà i els qualifica com a sistema 
d’equipaments esportiu (clau E.2) 

 

1.1.3 Informació prèvia 

La pista d’atletisme està situada en l’àmbit de les instal·lacions esportives del Congost, i està formada pel 
següent conjunt d’equipaments: vestidors, magatzem, centre de medicina esportiva, circuit exterior i pista 
esportiva de 8 carrils.  

Els diversos elements que es considera que estan en mal estat o pendents d’alguna actuació són els següents: 

ARBRAT 

Molts dels pins que hi ha al voltant de la pista tenen un alt risc de caiguda, i en els darrers anys, en episodis 
de pluja, algun ja ha caigut damunt del paviment. Els pins que cobreixen parcialment la pista provoquen una 
acceleració en el deteriorament de la mateixa, degut a la resina que va caient damunt el paviment, els 
excrements dels ocells, i a la humitat continuada que provoca la filera de pins situats a la corba sud de la 
pista.  

PAVIMENT 

 El paviment de la pista d’atletisme, amb una superfície actual de 6.863,25 m
2 

(comptant els carrils de salt i la 
mitja lluna de l’extrem sud) està constituït per un paviment sintètic prefabricat amb acabat calandrat i vulcanitzat 
d’entre 12 i 15 mm de gruix. 

Les darreres obres de substitució i reparació del paviment van ser realitzades per l’empresa MONDO IBERICA, i 
es van realitzar l’any 2007 (OBR 0618). A les zones de batuda i salt es va substituir tot el paviment fins a la 
base, i a la pista es va fer una reparació superficial, consistent en un raspallat i en la col·locació d’una nova capa 
superficial de rodadura. També es van canviar els elements de les zones de llançament de pes, dics, javelina i 
martell, i es va col·locar una nova gàbia de llançament. 

Actualment el paviment està molt deteriorat en alguns punts, i fins i tot el algunes zones la capa superficial ha 
desaparegut completament. 

Des de la direcció del Club Atlètic es posa de manifest la necessitat de construir un nou carril de salt de perxa 
amb orientació sud-nord, molt més favorable als vents predominants i per tant més òptima per a l’assoliment de 
bones marques en aquesta disciplina.  

 
ALTAVEUS MEGAFONIA 
 
Un altre aspecte a millorar és la megafonia de l’estadi, doncs els veïns que viuen a l’altra banda del riu es 
queixen de molèsties ocasionades pel so. Els altaveus estan instal·lats a la banda oest de l’estadi, on hi ha 
les grades, i estan encarats cap a l’est, cap a on hi ha el riu i les cases. 
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EQUIPAMENT ESPORTIU 

Fent una inspecció ocular al voltant de tot l’estadi, es posa de manifest el desgast i mal estat dels següents 
elements esportius: 

- Cercles de llançament 

- Taules de batuda 

- Caixetins de salt de perxa 

- Gàbia de llançament 

 
PLATAFORMA DE FOTO-FINISH 
 
La plataforma on s’instal·la el foto-finish està desprotegida i existeix el perill de caiguda a diferent nivell.  

 
ESTRUCTURA DE CONTROL DE TEMPS 
 
L’estructura de control de temps es troba en mal estat de conservació.  

 

 

 

1.1.4 Quadre de superfícies 

 

PAVIMENT ESPORTIU superfície (m
2
) 

Paviment a reparar anella 4.540,65 

Paviment a reparar mitja lluna sud 1.464,45 

Paviment a reparar ria i llançament 285,80 

Paviment a reparar passadís salt oest 298,45 

Paviment a reparar passadís salt est 273,90 

TOTAL PAVIMENT A REPARAR 6.863,25 

Nou passadís salt perxa 126,00 

TOTAL NOU PAVIMENT 126,00 

TOTAL PAVIMENT ESPORTIU 6.989,25 
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1.1.5 Fotografies de l’estat actual 
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1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
L’intervenció a realitzar pretén millorar la qualitat de la pràctica de l’atletisme mitjançant diverses actuacions: 
 

- Substitució de l’arbrat més pròxim a la pista d’atletisme.  

- Renovació del paviment amb acabat de resines autonivellants de poliuretà bicomponent color blau. 

- Instal·lació d’un nou carril de salt de perxa orientat de sud a nord. 

- Instal·lació de nous cercles concèntrics de llançament de disc i de martell. 

- Instal·lació de nous cercles de llançament de pes. 

- Instal·lació d’una nova gàbia de llançament. 

- Instal·lació de noves taules de batuda de salt de longitud i triple salt. 

- Instal·lació de nous caixetins de salt de perxa. 

- Subministre i col·locació de nou matalàs de salt de perxa amb estructura de protecció d’acer 

galvanitzat. 

- Nou marcatge i senyalització de línies amb pintura de poliuretà. 

- Reubicació dels altaveus del sistema de megafonia. 

- Instal·lació d’una nova estructura per a control de temps. 

- Instal·lació de barana metàl·lica per a protegir la plataforma de foto-finish. 

 
 
Per a l’execució de l’obra seran necessàries les següents fases : 
 

 

1.2.1 Treballs previs 

Es tallaran i retiraran els arbres segons el pla d’actuació establert. 

Abans de començar els treballs de repavimentació, caldrà marcar els centres dels radis de la pista així com 
els seus eixos principals i totes les referències que es considerin necessàries. 

Es procedirà a la retirada dels elements complementaris de la pista: cercles de llançament, taules de batuda, 
perfil d’alumini, etc... i dels elements fixes de les zones de llançament de disc, pes, javelina i martell, que es 
troben fora de la pista principal. Es desmuntarà i retirarà la gàbia de llançament. També es retirarà l’estructura 
metàl·lica existent per a control de temps, que es troba en mal estat. 

Els elements que es puguin reciclar i reaprofitar es deixaran en un lloc apartat i protegit de la instal·lació. La 
resta es portarà a l’abocador municipal o altre autoritzat. En el cas del perfil perimetral d’alumini caldrà 
procedir amb la cura necessària per permetre el seu aprofitament total, ja que es troba en força bon estat de 
conservació. 

Es procedirà a la neteja de la canal perimetral de desguàs i es refaran els elements malmesos: laterals i tapes 
trencades. 

Es col·locaran els elements de senyalització, separació i protecció necessaris per a garantir la seguretat de 
l’obra i la correcta execució dels treballs. 

Es limitarà una zona concreta d’emmagatzematge dels diferents materials i eines de l’obra amb una tanca 
perimetral de protecció. 
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1.2.2 Reparació de la pista 

 

2.2.1 Arrencada capa superficial paviment 

Es realitzarà el desbastat de la capa d’ús del paviment existent (fins a una profunditat de 8 mm com a mínim) 
de la totalitat de la pista d’atletisme fins a trobar la capa base de cautxú, amb mitjans mecànics. El material 
sobrant es dipositarà en contenidors i es traslladarà a l’abocador autoritzat. 

 

2.2.2 Neteja del paviment 

Es realitzarà una neteja amb aigua a pressió de tota la superfície. Així mateix, es farà una neteja intensa amb 
aigua a pressió de la canaleta de recollida d’aigües. 

 

2.2.3 Anivellació i regularització de la pista 

En primer lloc es realitzarà un reg general de la pista per detectar possibles problemes de planimetria, als 
quals un cop detectats, se’ls hi aplicarà una capa de resina autonivellant de poliuretà de dos components, 
incloent estesa de granulat de cautxú SBR de granulometria 1-4, fins a aconseguir la cota del paviment 
circumdant. Aquesta capa de regularització ha de permetre una planimetria amb tolerància màxima de 2 mm. 
sota regle de 3m de longitud. Les zones on s’aprecia més desgast i per tant on caldrà afegir més material són 
les corbes del carrer nº1 (275 m

2
), la zona de sortida (20m

2
) i la zona de llançament de javelina (32 m

2
). 

 

2.2.4 Imprimació poliuretà 

Es procedirà a segellar els porus de la capa base amb l’aplicació “in situ” d'una capa d'imprimació de poliuretà 
monocomponent, per així garantir una bona adhesió entre la capa base i la capa d'ús. 
 

2.2.5 Nou paviment sintètic “in situ” 

S’aplicarà la capa d'ús, composta per poliuretà líquid de dos components (Isocionat i Poliol), juntament amb 
additius reguladors, una càrrega elàstica de granulat de cautxú sintètic  EPDM (diàmetre cautxú aprox. 2-
4mm) en una proporció adequada i 3 mm de gruix mínim. El Isocionat és de base MDI, pel que no és 
contaminant ni tòxic per aspiració, i es troba lliure de contingut de metalls pesants, d'acord amb les 
legislacions actuals sobre el medi ambient. La superfície estructural obtinguda és per l'addició de granulats d’ 
EPDM (2,7-2,8 kg/m

2
)  abans que es produeixi la seva polimerització. Aquesta superfície és extremadament 

resistent a les condicions d'intempèrie i a la radiació ultraviolada, no precisant segellat addicional. Els dos 
components del poliuretà es barregen mecànicament amb una mescladora de producció. El gruix final hauria 
de ser d’entre 3 i 5 mm.  
 
Aquesta capa s’aplica en estat líquid i, abans de la seva polimerització, per sobre s’exten a granel el granulat 
d’EPDM. La temperatura mínima durant l'execució ha d'estar entre els 5 i 12 graus centígrads durant tot el 
període d'instal·lació, depenent de la humitat relativa de l'aire. D'altra banda no pot efectuar-se la instal·lació 
en cas de pluja o paviment mullat. 
 
El color del paviment de la pista d’atletisme serà de color blau, segons plànols adjunts i especificacions de la 
Direcció Facultativa. Si es considera necessari, per tal d’augmentar l’estabilitat del color, s’aplicarà una capa 
de pintura de segellat. 
 
El paviment ha de disposar la certificació corresponent de la IAAF i RFEA i ha de complir la norma UNE-EN 
14877:2014  
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1.2.3 Nou paviment carril de salt de perxa 

 
Per a fer el nou carril de salt de perxa (126m

2
), es substituirà la gespa natural per paviment sintètic de les 

mateixes característiques que el nou paviment de la pista. Caldrà construir una nova base per a aquest 
paviment, i es farà de la següent manera: 
 
2.3.1 Excavació 

Excavació fins a 25 cm de profunditat amb mitjans mecànics i càrrega de terres a camió, posterior transport a 
abocador autoritzat. 

2.3.2 Subbase tot-ú 

Es formarà una nova subbase de 15 cm de tot-ú artificial compactada mecànicament al 95%. 

2.3.3 Solera de formigó armat 

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada. 

2.3.4 Base de resina de poliuretà bicomponent 

Damunt del formigó s’hi aplicarà una capa de resina autonivellant de poliuretà de dos components, incloent 
estesa de granulat de cautxú sbr de granulometria 1-4, fins a aconseguir la cota del paviment circumdant. 
Aquesta capa de regularització ha de permetre una planimetria amb tolerància màxima de 2mm. sota regle de 
3m de longitud. El gruix mínim serà de 10 mm. 

2.3.5 Imprimació poliuretà 

Es procedirà a segellar els porus de la capa base amb l’aplicació “in situ” d'una capa d'imprimació de poliuretà 
monocomponent, per així garantir una bona adhesió entre la capa base i la capa d'ús. 
 

2.3.6 Paviment sintètic “in situ” 

Compost per poliuretà líquid de dos components (isocionat i poliol), juntament amb additius reguladors, una 
càrrega elàstica de granulat de cautxú sintètic  epdm (diàmetre cautxú aprox. 2-4mm) en una proporció 
adequada i 3 mm de gruix mínim, amb les mateixes característiques que la resta del paviment de la pista. 
Paviment amb certificació per I.A.A.F. i R.F.E.A. i ha de cumplir la norma UNE-EN 14877:2014 
 
 
1.2.4 Reposició de l’equipament esportiu 

2.4.1 Superfícies dels cercles de llançament 

Es farà un tractament previ als cercles de llançament de pes, de disc i de martell, consistent en el fresat i 
abrasió de la superfície existent i posterior tractament amb morter tixotròpic de 2 components a base de 
ciment, fibres sintètiques i resines acríliques. 
 

2.4.2 Cercles de llançament 

S’instal·laran nous cercles fixes de llançament, 2 de llançament de pes, 1 de llançament de disc i 1 de 
llançament de martell. Els dos darrers seran concèntrics. Tots ells compliran el reglament IAAF i les normes 
NIDE 2005.  
 

2.4.3 Taules de batuda 

Es col·locaran unes noves taules de batuda en acer galvanitzat, d’acord amb el reglament IAAF i les normes 
NIDE 2005, fent l’excavació prèvia necessària i rebudes amb formigó. 
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2.4.4 Caixetins de perxa 

Es col·locaran 2 nous caixetins de perxa en acer galvanitzat i tapa preparada per a rebre el material sintètic 
del paviment final, d’acord amb el reglament IAAF i les normes NIDE 2005, fent l’excavació prèvia necessària 
i rebuts amb formigó.  

2.4.5 Matalàs de salt de perxa 

Es col·locarà un nou matalàs de caiguda per a salt amb perxa, segons reglament IAAF i normes NIDE 2005, 
de mides 8,3x6,2 m. 

2.4.6 Estructura de protecció de matalàs de salt de perxa 

Es col·locarà una estructura metàl·lica de protecció contra els agents atmosfèrics, amb xapa d’acer 
galvanitzat i dotada amb rodes, per a la protecció del nou matalàs. 

 

2.4.7 Gàbia per a llançament de martell i disc 

Es col·locarà una nova gàbia per a llançament de martell i disc d’acord amb el reglament IAAF i les normes 
NIDE 2005, col·locada al mateix lloc que la existent i formada per: gàbia de protecció, xarxa, ancoratges i 
tapes diverses. 

 

2.4.8 Estructura per a control de temps i jutges 

S’instal·larà una nova estructura per a control de temps i jutges. Aquesta estructura serà d’acer galvanitzat, 
dotada de 8 eslagons de fusta i 8 cadires de plàstic. L’estructura no anirà fixada al paviment i estarà dotada 
de rodes, per a facilitar-ne el seu moviment. 

 

2.4.9 Baranes de protecció plataforma foto-finish 

Es col·locarà una nova barana d’acer galvanitzat, protegint tot el perímetre de la plataforma on s’intal·la el 
foto-finish, i permetent l’accés a través de la grada. 

1.2.5 Nou marcatge i senyalització 

 
Un cop reposat el paviment, s’executarà el marcatge i pintat de línies de delimitació dels carrils i zones de 
concurs mitjançant la pintura específica recomanada pel fabricant del paviment sintètic mitjançant maquinària 
especial de pintura. El procés a seguir és el següent: 
 
- Es comprovarà que la corda de la pista és de 400m. Es realitzaran mesures a 30cm de la línia interior del 
primer carril on es situarà posteriorment el perfil o corda d’alumini. 
 
- Per realitzar les mesures es col·locaran puntes d’acer cada 30cm aproximadament en les dues corbes i 
s’utilitzarà cinta mètrica. 
 
- L’amidament es farà per fases segons l’ordre següent: la primera recta, la primera corba, la segona recta i la 
segona corba finalment. Les mesures de les corbes i les rectes han de ser coincidents entre sí. 
- Es realitza el marcatge de les línies blanques de l’anell. En primer lloc es marca la línia del primer carril 
interior, línia de la corda i posteriorment es copia la següent a la distància indicada segons la normativa 
específica. 
 
- Aquest procés es repeteix fins a completar els vuit carrils de la pista. Posteriorment es realitza el marcatge 
dels passadissos per probes de longitud, perxa i javelina. 
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- Posteriorment a la senyalització de la pista es procedeix a instal·lar el perfil de vorada a la línia interior del 
primer carril. Aquest perfil és d’alumini extrusionat de 50x50mm en els trams rectes i corbs segons les 
mesures de la pista marcada i té les cantonades arrodonides a la part superior. Aquest perfil va fixat al 
paviment mitjançant peces ancorades amb tacs expansius i cargols de M12 cada 1m. En la zona de la ria el 
perfil ha de ser desmuntable així com en la prolongació del passadís de la javelina. 
 
- Un cop instal·lada la vorada d’alumini es realitza el decalatge de la pista i la senyalització de les diferents 
zones de sortida i de les diferents probes. Primerament cal marcar totes les proves realitzables segons 
normativa IAAF i RFEA mitjançant xapes gravables d’alumini sobre el perfil de vorada d’alumini. 
Posteriorment es realitza el marcatge sobre la pista de totes les línies corresponents a les proves que s’han 
marcat amb les xapes i es respectaran els colors a utilitzar segon cadascuna de les proves 
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1.3 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

 
 
Per l’execució del projecte s’ha tingut en compte la Normativa Específica d’aquest tipus d’instal·lació esportiva 

segons la IAAF i la RFEA. Els paviments a col·locar han de ser certificats per la IAAF i posteriorment 

homologats per la RFEA, així com tot l’equipament esportiu. 

El paviment ha de complir els requisits exigits segons la norma UNE-EN 14877:2014 “Superfícies sintéticas 

para espacios deportivos de exterior. Requisitos”.  

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte la normativa general aplicable a l’edificació i urbanització, 

les Ordenances Municipals, així com els criteris constructius reflectits en les fitxes tècniques del CCE i en 

l’apartat 3.3.1.4 del PIEC. 

 

“Codi d’Accessibilitat” 

Tots els espais de circulació, estança o comunicació d’ús públic i d’accés restringit compleixen els 

requeriments de disseny i accessibilitat vigents, per la qual cosa es pot considerar l’edifici objecte d’aquest 

projecte com a adaptat. 

El projecte compleix els requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que són aplicables en la 

redacció de projectes d’ús públic en matèria de supressió de barreres arquitectòniques: 

 

 Llei 13/1982 d’integració social dels Minusvàlids, Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat 

 i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat) 

 Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres 

 Arquitectòniques. DOGC 04.12.91. 

 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. DOGC 28.04.95. 

 Ordre VIV/561/2010 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per 

 l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

 

S’han tingut en compte les especificacions del CTE en allò que aquest és més restrictiu. 
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1.4 PLEC DE CONDICIONS  

 

1.4.1 DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
Definició 
 
Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es detallen en els 

documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals s'ha d'ajustar 

a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a 

qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin 

presentar. 

 

Els documents del projecte són els següents: 

 

- Document 1 : MEMÒRIA  

- Document 2 : PRESSUPOST 

- Document 3 : PLÀNOLS 

- Document 4 : ANNEX I : ESTUDI ARBRAT 

- Document 5 : ANNEX II : ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- Document 6 : ANNEX III : NORMATIVA APLICABLE 

 

 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment obligat, 

llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, 

són: 

 

- Plànols 

- Plec de Condicions  

- Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots els 

Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense 

que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades 

s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 

contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les dades que 

contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, 

préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de 

preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's aquestes 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que prescriuen les 

prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les prescripcions 

tècniques generals. 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si hagués 

estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides les unitats 

d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
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Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 

les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions 

vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis 

de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes  

es disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 

destinació a l'Administració Pública. 

 
1.4.2 DISPOSICIONS GENERALS 
 
Funcions del director de l'obra 
 
Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 

 Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

 Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

 Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen 

a la seva decisió. 

 Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del 

contracte. 

 Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per remetre-les 

a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

 Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment normal 

del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents. 

 Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns afectats per 

aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà de 

posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

 Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de 

Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

 Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 

 Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al desenvolupament 

normal de les funcions que li són encomanades. 

 
Personal del contractista 
 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del seu 

personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis del 

contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti de 

les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, 

amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els 

comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la 
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Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es 

presumirà que hi ha aquell requisit. 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En el cas 

específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar expressament 

autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 

 
Ordres al contractista 
 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres emanades 

de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al 

contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de 

l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 

sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions que 

puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència 

requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament la de 

permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui tenir -per si 

mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 

Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les 

indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta 

mesura per tal que disposi el que calgui. 

 

 

1.4.3 INICI DE LES OBRES 

 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 

 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta de 

comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual ha de 

constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del volum de 

cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb expressió 

dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 

instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als replanteigs 

de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible com a 

tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra cosa- al 

període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a la data 

d'aquella. 
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Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del Projecte, el 

director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si 

s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les 

ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar els 

replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin 

necessaris. 

 

 

1.4.4 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció Facultativa, 

ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i subministrarà 

al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per efectuar els 

replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

 

Equips de maquinària 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la Licitació 

requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Assajos 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 

Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com també a 

disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es 

requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de l'obra 

podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. 

El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 

percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell. 

 

Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les disponibilitats 

del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per 

acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat 

realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització d'aplecs 

a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es manté en 

aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o 

uniformitat. 

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 

municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament. 

Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el 

contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures 

correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 

adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i certificats 

dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i 

proves que estimi convenients. 
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Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 

conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 

prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o 

alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per qualsevol 

altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

 

Aplecs 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de 

titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista delimitarà 

de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el condicionament 

de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, 

clausura de lautilització i detraiment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per 

afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats d'obra 

que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat que la Direcció 

ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació acústica 

o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 

qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit de 

qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts en aquell 

moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es 

consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients els 

senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com també 

tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents que es puguin 

produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a calçades, o a 

qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de material, runa, 

maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als 

treballs en execució. 

- Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals reglamentaris 

específics. 

- Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres elements 

que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de presentar prou 

solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es 

cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

- A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 
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senyalització lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu número de 

telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha 

d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 

contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes 

interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini el 

compliment de tot allò que disposa aquest article. 

 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones properes 

serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a la realització 

d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de plans 

o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables 

per incompliment d'aquesta especificació. 

 

1.4.5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa de les 

feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 

accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a 

qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que 

comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita de 

l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de 

l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com a 

conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons 

d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de 

tal reparació. 

 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació ambiental, 

sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades 

condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals 

que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de 

l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en 

temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol 

activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 

responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la 

seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència 

necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació 

quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la 

Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del 

contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra 

autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat 

de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment. 
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Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades, tenen 

un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. 

L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis 

plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs 

d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 

1.4.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

Amidament de les obres 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal de 

documentar els amidaments. En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de 

plànols i disquets as built integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals 

de tots els elements i les instal·lacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

A) Certificacions: 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es detallarà 

l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les dades, la Direcció 

Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de les 

obres realitzades fins aquell moment. 

A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista 

podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 

B) Preus unitaris: 

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import 

d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus inclouen 

sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, cànon d'extracció, etc.), el transport, la 

manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les 

despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat 

corresponent, així com les despeses indirectes. 

La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i materials necessaris per 

a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes 

que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a 

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari 

corresponent. 

C) Partides alçades: 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres 

de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats 

els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a partir dels 

preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec del 

contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 

 Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 

 Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
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 Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 

materials. 

 De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les 

disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

 Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

 Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions auxiliars 

de les obres. 

 Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i 

altres vies auxiliars. 

 Les de construcció i conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 

senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el Pla de 

Seguretat i Higiene. 

 Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

 Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

 Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

 Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 

d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum. 

 Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

 Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

 Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o d'escorrentia 

durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones afectades. 

 Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

 Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

 Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels treballs 

topogràfics. 

 

Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin a l'obra, així 

com els propis d'informació, senyalització i protecció. L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a 

l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, visats... necessaris per a la legalització de les obres i 

instal·lacions i la posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció 

d'aquells. 

També s’ha de fer càrrec de les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per 

contracte del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball 

que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a 

càrrec del contractista. 

 
 
 
 
 
EL TÈCNIC MUNICIPAL        EL CONTRACTISTA
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1.4 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, 
juntament amb el Decret 201/94 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva 
modificació, Decret 161/2001, i el Decret d’Ecoeficiència 21/2006. 

Autor de l’estudi :  

Guillem Manubens Gil, arquitecte tècnic 

Objecte de l’estudi :  

L’objecte d’aquest document és estudiar la gestió dels residus que es generaran a les obres d’adequació del 
paviment de la pista d’atletisme del Congost. 

Descripció de les obres que afecten a la gestió de residus : 

 Desmuntatge d’equipament fix d’atletisme (cercles de llançament, taules de batuda, gàbia de 

llançament) 

 Desbastat de la capa d’us del paviment existent. 

 Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix. 

 Excavació a cel obert en terra d’argila tova. 
 Talat d’arbre de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc. 

CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES, NETEJA I 
ENDERROCS PREVIS 

Objecte : 

De conformitat amb l’ Ordre 2726/2009 de 16 de juliol per la qual es regula la gestió de residus de construcció 
i enderroc d’acord amb les obres a realitzar, descrites en aquest projecte, es realitza el següent estudi segons 
l’article 4 del Real Decret 105/2008. 

1. Quantitats estimades : 

De conformitat amb la llista europea publicada a l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, on es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista corresponent, s’estima que durant la realització 
d’aquestes obres i concretament en el capítol de desmuntatges i enderrocs s’extrauran els següents residus: 

02.07.01 Residus de silvicultura : 

50 m
3 
......................................................................................................................  25 T 

17.01.07 Mescles de formigó, maons i altres materials ceràmics : 

7 m
3 
........................................................................................................................10,5 T 
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17.04.05 Ferro i acer : 

3 m
3 
............................................................................................................................. 6 T 

17.05.04 Terra, pedres i llots de drenatge : 

40,2 m
3 
..................................................................................................................56,28 T 

17.09.04 Altres residus de construcció i enderroc : 

27,45 m
3 
............................................................................................................... 32,94 T 

2. Mesures per a la prevenció de residus : 

Els residus obtinguts no són diferents als habituals d’una obra d’aquestes característiques, per tant els 
operaris utilitzaran els mateixos mitjans de protecció i seguretat descrits a l’Estudi de Seguretat i Salut. 
S’emmagatzemaran en contenidors i es traslladaran a un centre de tractament de residus autoritzat. 

3. Operacions de reutilització, valorització o eliminació : 

En el context de l’obra, els enderrocs i desmuntatges corresponents generen uns tipus de residus classificats 
en les categories esmentades en el punt anterior i que segons l’article 5 del Reial Decret 105/2008, s’hauran 
de separar en fraccions, ja que la quantitat total de residus supera les 40 tones. S’hauran de classificar en 
diferents contenidors segons la tipologia, i després traslladar a un centre de tractament de residus autoritzat. 

4. Mesures per a la separació de residus : 

Els enderrocs corresponents generen un tipus de residus classificat al punt 1 i que segons l’article 5 del Real 
Decret 105/2008, s’han de separar per a quantitats superiors a 40T. 

5. Valoració : 

Valoració del cost previst de la gestió de residus de construcció i enderroc a consultar al pressupost del 
projecte. 

 

 

Manresa, 28 de febrer de 2019 

 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Guillem Manubens Gil 
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1.5 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

 

El termini màxim per a l’execució de les obres serà de 45 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manresa, 28 de febrer de 2019 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Guillem Manubens Gil 
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2. PRESSUPOST



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
FASE I : Adequació del paviment de l'estadi d'atletisme del Congost  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
  

 

 

01 TREBALLS PREVIS  
 
TP001 m Desmuntatge vorada alumini  

 Desmuntatge de vorada d'alumini existent i apilament en obra per 
 a la seva posterior reutilització. 
Act0010 1 440,00 440,00 440,00 343,20 
  ___________________________________  
 440,000 0,78 343,20 
TP002 u Desmuntatge equipament fix  

 Desmuntatge d'equipament fix afectat per l'execució dels treballs, 
 incloent transport de sobrants a abocador autoritzat. 
Act0010 cercles de pes 2 2,00 
Act0010 cercles de disc 1 1,00 
Act0010 cercle de martell 1 1,00 
Act0010 taules de batuda 13 13,00 
Act0010 estructura foto-finish 1 1,00 18,00 1.230,30 
  ___________________________________  
 18,000 68,35 1.230,30 
TP003 u Desmuntatge gàbia de llançament  

 Desmuntatge de gàbia de llançament 
Act0010 1 1,00 1,00 350,00 
  ___________________________________  
 1,000 350,00 350,00 
  ____________  

 TOTAL 01 ......................................................................................................................  1.923,50 
 
02 ARBRAT  
 
ADL015 U Talat d'arbre, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.  

 Talat d'arbre, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. 
 Inclús extracció de soca i arrels amb posterior reblert i 
 compactació del buit amb terra de la pròpia excavació, trossejat 
 de branques, tronc i arrels, retirada de restes i deixalles, i càrrega 
 a camió, sense incloure transport a abocador autoritzat. 
 Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la 
 soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les arrels. 
 Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. 
 Retirada de restes i deixalles. Càrrega a camió. Inclou transport i 
 gestió de residus. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
 segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
 realment executades segons especificacions de Projecte. 
Act0010 10 10,00 10,00 6.000,00 
  ___________________________________  
 10,000 600,00 6.000,00 
FJ40133 u Subministre de Fraxinus Angustifolia 18-20 en pa de terra.  

 Subministre de Fraxinus Angustifolia 18-20 en pa de terra. 
Act0010 2 2,000 2,000 249,26 
  ___________________________________  
 2,000 124,63 249,26 
FJ40214 u Subministre de Populus Alba 18/20 de circumferència en contenidor,amb  
 la copa formada des de la base  

 Subministre de Populus Alba 18/20 de circumferència en 
 contenidor,amb la copa formada des de la base,amb més de dos 
 pisos de branques.Inclou manteniment fins la recepció definitiva. 
Act0010 8 8,000 8,000 600,72 
  ___________________________________  
 8,000 75,09 600,72 
ABR0001 u Subministre de Populus Alba Pyramidalis 18/20 de circumferència en  
 contenidor,amb la copa formada des de la base  

 Subministre de Populus Alba Pyramidalis 18/20 de 
 circumferència en contenidor,amb la copa formada des de la 
 base,amb més de dos pisos de branques.Inclou manteniment 
 fins la recepció definitiva. 
Act0010 34 34,000 34,000 2.553,06 
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  ___________________________________  
 34,000 75,09 2.553,06 
  ___________________________________  
 34,000 75,09 2.553,06 
JSP010 U Plantació d'arbre de 300 a 500 cm d'altura de tronc, amb mitjans  
 mecànics, en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra v  

 Plantació d'arbre de 300 a 500 cm d'altura de tronc, amb mitjans 
 mecànics, en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra 
 vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 120x120x80 cm; 
 subministrament amb arrel nua. 
 Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans mecànics. 
 Retirada i aplec de les terres excavades. Preparació del fons del 
 clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra 
 seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada i 
 fertilitzada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. 
 Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
 segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
 realment executades segons especificacions de Projecte. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre. 

  
Act0010 44 44,00 44,00 1.687,40 
  ___________________________________  
 44,000 38,35 1.687,40 
  ____________  

 TOTAL 02 ......................................................................................................................  11.090,44 
 
03 REPARACIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT  
 
RP002 m² Desbastat de tota la superfície de la capa d'ús del paviment  

 Desbastat de tota la superfície de la capa d'us del paviment fins a 
 8 mm de profunditat màxima, amb fresadora de càrrega 
 automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, 
 càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la 
 superfície desbastada. 
Act0010 1 1,00 6.863,25 6.863,25 6.863,25 12.010,69 
  ___________________________________  
 6.863,250 1,75 12.010,69 
NP001 m² Capa base amb resines de poliuretà bicomponent  

 Subministrament i instal·lació, en capes successsives, de 
 resines autonivellants de poliuretà bicomponent color negre, 
 incloent estesa de granulat de cautxú SBR de granulometria 1-4, 
 fins a aconseguir la cota del paviment circumdant. Gruix mínim de 
 10 mm. 
Act0010 carrer 1 corba nord i sud 2 110,00 1,25 275,00 
Act0010 javelina 2 4,00 4,00 32,00 
Act0010 zona de sortida 1 10,00 2,00 20,00 327,00 8.175,00 
  ___________________________________  
 327,000 25,00 8.175,00 
RP003 m² Preparació de la superfície  

 Preparació de la superfície de la pista amb neteja i segellat amb 
 resines autonivellants de poliuretà bicomponent, de juntes 
 obertes i zones perimetrals del paviment existent. 
Act0010 1 1,00 6.863,25 6.863,25 6.863,25 5.147,44 
  ___________________________________  
 6.863,250 0,75 5.147,44 
NP002 m² Imprimació resina poliuretà compatible  

 Subministrament i aplicació d' imprimació de poliuretà 
 monocomponent compatible amb la superfície existent en dotació 
 no inferior a 150g/m2 
Act0010 1 1,00 6.863,25 6.863,25 6.863,25 8.579,06 
  ___________________________________  
 6.863,250 1,25 8.579,06 
NP003 m² Capa d'acabat amb resines de poliuretà  

 Subministrament i instal·lació de capa d'acabat amb resines 
 autonivellants de poliuretà bi-component, d'alta puresa, color 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
FASE I : Adequació del paviment de l'estadi d'atletisme del Congost  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
  

 

 blau, amb 3mm de gruix mínim, incloent estès de granulat EPDM 
 amb granulometria 2-4 mm, abans de la seva polimerització. 
 Escombrat d'EPDM sobrant després de curat de la superfície. 
Act0010 1 1,00 6.863,25 6.863,25 6.863,25 138.294,49 
  ___________________________________  
 6.863,250 20,15 138.294,49 
  ____________  

 TOTAL 03 ......................................................................................................................  172.206,68 
 
04 SEGURETAT I SALUT  
 
SS001 pa PA seguretat i salut  

 Partida alçada a justificar per al compliment de l' Estudi de 
 Seguretat i Salut. 
Act0010 1 1,00 1,00 2.847,17 
  ___________________________________  
 1,000 2.847,17 2.847,17 
  ____________  

 TOTAL 04 ......................................................................................................................  2.847,17 
 
05 GESTIÓ DE RESIDUS  
 
GR001 m³ Transport de residus inerts paviment sintètic a instal·lació autoritzada,  
 incloent les taxes.  
 Transport de residus a instal.lació autoritzada, amb camió de 20 t i temps 
 d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins 
 a 10 km. S'inclouen les taxes de l'abocador. 
Act0010 1 6.863,25 27,45 27,45 4.803,75 
  ___________________________________  
 27,450 175,00 4.803,75 
GR002 m³ Transport de residus inerts de metall a instal·lació autoritzada, incloent  
 les taxes.  
 Transport de residus a instal.lació autoritzada, amb camió de 20 t i temps 
 d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins 
 a 10 km. S'inclouen les taxes de l'abocador. 
Act0010 gàbia llançament 1 3,00 3,00 3,00 75,00 
  ___________________________________  
 3,000 25,00 75,00 
  ____________  

 TOTAL 05 ......................................................................................................................  4.878,75 
  ___________  
 TOTAL ...........................................................................................................................  192.946,54 

 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST  
FASE I : Adequació del paviment de l'estadi d'atletisme del Congost  
 CAPÍTOL RESUM IMPORT %   
  

 

 01 TREBALLS PREVIS ..................................................................................................................  1.923,50 1,00 
 02 ARBRAT ...................................................................................................................................  11.090,44 5,75 
 03 REPARACIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT ................................................................................  172.206,68 89,25 
 04 SEGURETAT I SALUT ..............................................................................................................  2.847,17 1,48 
 05 GESTIÓ DE RESIDUS ..............................................................................................................  4.878,75 2,53 
  __________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 192.946,54 
 6,00  % Despeses generals  11.576,79 
 13,00  % Benefici industrial   25.083,05 
  _____________________________  
 Suma .......................................  36.659,84 
  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 229.606,38 
 21% IVA ...................................  48.217,34 
  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 277.823,72 

 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb 
SETANTA-DOS CÈNTIMS 

 

 

 

 

Manresa, 28 de febrer de 2019 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Guillem Manubens Gil 
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
  

 

01 TREBALLS PREVIS  
 
DRS070 m² Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix,  
 amb martell pneumàtic  

 Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de 
 gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements 
 constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
 peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
 les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
 contenidor. 
 Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
 documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
 enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de 
 la base suport. 

  
Act0010 1 57,00 57,00 57,00 654,36 
  ___________________________________  
 57,000 11,48 654,36 
ADE002 m³ Excavació a cel obert, en terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, i  
 càrrega a camió.  

 Excavació a cel obert, en terra d'argila tova, amb mitjans 
 mecànics, i càrrega a camió. 
 Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
 referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
 les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i 
 extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció 
 de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
 Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
 seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica 
 de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat 
 segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
 increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
 necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
 imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
 realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si 
 el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 
 l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
 el director de l'execució de l'obra. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels 
 materials excavats. 

  
Act0010 carril salt perxa 126,00 0,25 31,50 
Act0010 lateral fossat salt 8,00 0,25 2,00 33,50 158,12 
  ___________________________________  
 33,500 4,72 158,12 
  ____________  

 TOTAL 01 ......................................................................................................................  812,48 
 
02 NOU PAVIMENT  
 
ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u  
 natural calcari, i compactació en tongades successives de  

 Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb 
 tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives de 
 15 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins 
 a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
 obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
 103501. 
 Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. 
 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
 Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
 Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols 
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 de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment 
 de terres a realitzar en obra. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el 
 volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
 sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
 autoritzats. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de 
 l'assaig Proctor Modificat. 
Act0010 carril salt perxa 126,00 0,15 18,90 
Act0010 lateral fossat salt 8,00 0,15 1,20 20,10 467,33 
  ___________________________________  
 20,100 23,25 467,33 
E9G11CN0 m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.  

 Paviment de formig? HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb 
 malla electrosoldada 
Act0010 carril salt perxa 126,00 126,00 
Act0010 lateral fossat salt 8,00 8,00 134,00 1.666,96 
  ___________________________________  
 134,000 12,44 1.666,96 
NP001 m² Capa base amb resines de poliuretà bicomponent  

 Subministrament i instal·lació, en capes successsives, de 
 resines autonivellants de poliuretà bicomponent color negre, 
 incloent estesa de granulat de cautxú SBR de granulometria 1-4, 
 fins a aconseguir la cota del paviment circumdant. Gruix mínim de 
 10 mm. 
Act0010 carril salt perxa 126,00 126,00 126,00 3.150,00 
  ___________________________________  
 126,000 25,00 3.150,00 
NP002 m² Imprimació resina poliuretà compatible  

 Subministrament i aplicació d' imprimació de poliuretà 
 monocomponent compatible amb la superfície existent en dotació 
 no inferior a 150g/m2 
Act0010 carril salt perxa 126,00 126,00 126,00 157,50 
  ___________________________________  
 126,000 1,25 157,50 
NP003 m² Capa d'acabat amb resines de poliuretà  

 Subministrament i instal·lació de capa d'acabat amb resines 
 autonivellants de poliuretà bi-component, d'alta puresa, color 
 blau, amb 3mm de gruix mínim, incloent estès de granulat EPDM 
 amb granulometria 2-4 mm, abans de la seva polimerització. 
 Escombrat d'EPDM sobrant després de curat de la superfície. 
 Paviment amb certificació per I.A.A.F. i R.F.E.A. i ha de cumplir la 
 norma UNE-EN 14877:2014 

  
Act0010 carril salt perxa 126,00 126,00 126,00 2.538,90 
  ___________________________________  
 126,000 20,15 2.538,90 
  ____________  

 TOTAL 02 ......................................................................................................................  7.980,69 
 
03 EQUIPAMENT ESPORTIU  
 
EP001 u Tractament superfície cercles  

 Tractament de la superfície dels cercles de llançament mitjançant 
 fresat i/o abrasió de la superfície existent i posterior tractament 
 amb morter tixotròpic de 2 components a base de ciment, fibres 
 sintètiques i resines acríliques. 
Act0010 cercles de pes 2 2,00 
Act0010 cercles de disc 1 1,00 3,00 580,65 
  ___________________________________  
 3,000 193,55 580,65 
EP002 u Cercles de llançament  

 Subministrament i instal·lació d'equipament fix, en acer 
 galvanitzat i pintat al forn, complint normativa IAAF. 
Act0010 cercles de pes 2 2,00 
Act0010 cercles de disc 1 1,00 
Act0010 reductor de martell 1 1,00 4,00 1.469,40 
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  ___________________________________  
 4,000 367,35 1.469,40 
EP003 u Subministrament i col·locació taula de batuda  

 Subministrament i col·locació de taula de batuda en acer 
 galvanitzat, d'acord amb el reglament IAAF, incloent excavació i 
 rebut amb formigó M-20. 
EP003 u Subministrament i col·locació taula de batuda  

 Subministrament i col·locació de taula de batuda en acer 
 galvanitzat, d'acord amb el reglament IAAF, incloent excavació i 
 rebut amb formigó M-20. 
Act0010 13 13,00 13,00 8.645,00 
  ___________________________________  
 13,000 665,00 8.645,00 
EP004 u Subministrament i col·locació caixetí de perxa  

 Subministrament i col·locació de caixetí de perxa d' acer 
 galvanitzat segons normativa IAAF, incloent excavació i rebut amb 
 formigó M-20.  
Act0010 3 3,00 3,00 1.719,00 
  ___________________________________  
 3,000 573,00 1.719,00 
EP005 u Marcatge i senyalització  

 Càlcul matemàtic, implantació, marcatge i senyalització de la 
 pista amb pintura de poliuretà bicomponent, segons normativa 
 RFEA i IAAF en colors reglamentaris i incloent reinstal·lació de la 
 vorada d'alumini existent i col·locació de noves xapes 
 senyalitzadores de proves. 
Act0010 1 1,00 1,00 16.226,60 
  ___________________________________  
 1,000 16.226,60 16.226,60 
EP006 u Subministrament i col·locació de zona de caiguda per a salt de perxa  

 Subministrament i col·locació de zona de caiguda per a salt de 
 perxa, fabricada en diversos mòduls, amb manta anti-puntes, per 
 a fàcil maneig i transport. Sortida d'aire per la part superior i 
 interiorment en tots els mòduls. 
 Dimensions: 8,30 x 6,20 x 0,75/0,81 m. (certificada por la IAAF) 
Act0010 1 1,00 1,00 13.188,00 
  ___________________________________  
 1,000 13.188,00 13.188,00 
EP007 u Subministrament i col·locació de garatge per a protecció de zona de  
 caiguda de salt de perxa  

 Garatge per a zona de caiguda de salt de perxa DIMA 
 REVERSIBLE de doble entrada. Dimensions: 7,30 x 5,40 x 1,20 m. 
 Amb rodes giratòries que donen gran facilitat i llibertat en el 
 desplaçament i posicionament del garatge. Rodes de llanta 
 ampla de Ø 250 mm. 

  
Act0010 1 1,00 1,00 13.707,00 
  ___________________________________  
 1,000 13.707,00 13.707,00 
EP008 u Subministrament i col·locació de gàbia de llançament de disc i de martell  

 Subministrament i muntatge de gàbia de llançament metàl·lica 
 fixe per a disc i martell IAAF per a cercles tangencials i 
 concèntrics. Certificat IAAF: E-12-0687 Formada per: 10 pals amb 
 els seus respectius caixetins. construcció metàl·lica quadrada de 
 90mm galvanitzada. 6 pals de 7,20 m i 4 pals de 10,20 m. Dues 
 portes mòvils de 10,20 m. Xarxa interior de polipropilè sense 
 nusos de 5mm n malla 45 mm. Sistema de porta abatible. 
 Ancoratges per a encastar al terra. Sis ancoratges senzills i 
 quatre dobles per a pal de reforç. 80 cm de profundidad. Incloent 
 formació de fonaments per a gàbia de llançament metàl·lica. 
 Excavació de pous de fonamentació (10 uts) i formigonat. Inclou 
 part proporcionals del medis auxiliars i tots els elements 
 necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
Act0010 1 1,00 1,00 13.389,00 
  ___________________________________  
 1,000 13.389,00 13.389,00 
EP009 u Subministrament i col·locació d'estructura per a jutges i control de temps  

 Subministrament i col·locació d'estructura d'acer galvanitzat amb 
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 8 esglaons de fusta i seients de plàstic, dotada de rodes per a 
 facilitar el transport. 
Act0010 1 1,00 1,00 2.900,00 
  ___________________________________  
 1,000 2.900,00 2.900,00 
  ____________  

 TOTAL 03 ......................................................................................................................  71.824,65 
 
04 HOMOLOGACIÓ  
 
HM001 u Homologació pista RFEA  

 Despeses ocasionades pel desplaçament i treballs a realitzar 
 pels responsables del colegi nacional de jutges i R.F.E.A. per a 
 l'homologació d'una pista d'atletisme. Obtenció del certificat 
 d'homologació de la pista I.A.A.F. Classe 2 
Act0010 1 1,00 1,00 1.825,00 
  ___________________________________  
 1,000 1.825,00 1.825,00 
HM002 u Control de qualitat paviment UNE-EN 14877  

 Control de qualitat del paviment acabat, amb laboratori acreditat 
 per la IAAF comprobant els requisits que recull la norma UNE EN 
 14877:2014 per a superfícies sintètiques per a espais esportius a 
 l'aire lliure. 
Act0010 1 1,00 1,00 3.500,00 
  ___________________________________  
 1,000 3.500,00 3.500,00 
  ____________  

 TOTAL 04 ......................................................................................................................  5.325,00 
 
05 INSTAL·LACIONS  
 
5.1 p.a. Reubicació altaveus megafonia  

 Desmuntatge altaveus megafonia situats al costat de les grades i 
 recol·locació dels mateixos a les pilones de l'enllumenat de la 
 banda contrària.  
Act0010 1 1,00 1,00 850,00 
  ___________________________________  
 1,000 850,00 850,00 
  ____________  

 TOTAL 05 ......................................................................................................................  850,00 
 
06 PROTECCIONS  
 
FB122AAE m Barana acer galv.,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm,ancorada  
 obra  

 Barana d'acer galvanitzat, amb passam?, travesser inferior, 
 muntants cada 100 cm i br?ndoles cada 12 cm, de 100 cm 
 d'al??ria, ancorada a l'obra amb morter 
Act0010 2 2,90 5,80 
Act0010 2 3,28 6,56 12,36 1.768,96 
  ___________________________________  
 12,360 143,12 1.768,96 
  ____________  

 TOTAL 06 ......................................................................................................................  1.768,96 
 
07 JARDINERIA  
 
UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel  
 i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant retroexca  

 Aportació de terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a 
 granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant 
 retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir 
 danys a les plantes existents. 
 Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra 
 vegetal. Senyalització i protecció del terreny. 
 Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons 
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 documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat 
 segons especificacions de Projecte. 

  
Act0010 1 57,00 0,10 5,70 5,70 246,98 
  ___________________________________  
 5,700 43,33 246,98 
UJC020 m² Gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i  
 poa.  

 Gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, 
 festuca i poa. 
 Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada 
 de tot el material de mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. 
 Tapat amb humus. Primer reg. 
 Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
 projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la 
 superfície realment executada segons especificacions de 
 Projecte. 

  
UJC020 m² Gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i  
 poa.  

 Gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, 
 festuca i poa. 
 Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada 
 de tot el material de mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. 
 Tapat amb humus. Primer reg. 
 Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
 projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la 
 superfície realment executada segons especificacions de 
 Projecte. 

  
Act0010 1 57,00 57,00 57,00 694,26 
  ___________________________________  
 57,000 12,18 694,26 
  ____________  

 TOTAL 07 ......................................................................................................................  941,24 
 
08 SEGURETAT I SALUT  
 
SS001 pa PA seguretat i salut  

 Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut en obra. 
Act0010 1 1,00 1,00 1.321,93 
  ___________________________________  
 1,000 1.321,93 1.321,93 
  ____________  

 TOTAL 08 ......................................................................................................................  1.321,93 
 
09 GESTIÓ DE RESIDUS  
 
GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de  
 tractament de residus de construcció i demolició externa a l  

 Transport de terres amb camió dels productes procedents de 
 l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 
 instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
 externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
 situat a una distància màxima de 10 km. 
 Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de 
 tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
 centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de 
 les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
 Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
 seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
 cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
 d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
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 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
 volum de terres realment transportat segons especificacions de 
 Projecte. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera 
 en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 
 descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
 obra. 

  
Act0010 carril salt perxa 1,2 126,00 0,25 37,80 
Act0010 lateral fossat salt 1,2 8,00 0,25 2,40 40,20 198,19 
  ___________________________________  
 40,200 4,93 198,19 
GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,  
 en abocador específic, instal·lació de tractament de resid  

 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
 l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
 residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
 valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
 Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
 seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
 cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
 d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
 volum de terres realment entregat segons especificacions de 
 Projecte. 

  
Act0010 carril salt perxa 1,2 126,00 0,25 37,80 
Act0010 lateral fossat salt 1,2 8,00 0,25 2,40 40,20 128,64 
  ___________________________________  
 40,200 3,20 128,64 
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats  
 produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor  

 Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
 produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
 de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
 o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
 recollida en obra del contenidor. 
 Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de 
 construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
 residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
 valorització o eliminació de residus. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
 segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
 realment transportades segons especificacions de Projecte. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la 
 descàrrega i el viatge de tornada. 

  
Act0010 1 1,00 1,00 93,49 
  ___________________________________  
 1,000 93,49 93,49 
GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus  
 inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres  

 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
 residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
 obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
 instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
 externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
 Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del 
 contenidor i transport. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
 segons documentació gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
 realment entregades segons especificacions de Projecte. 
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Act0010 1 1,00 1,00 85,00 
  ___________________________________  
 1,000 85,00 85,00 
  ____________  

 TOTAL 09 ......................................................................................................................  505,32 
  ___________  
 TOTAL ...........................................................................................................................  91.330,27 
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 CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
  

 

 01 TREBALLS PREVIS ..................................................................................................................  812,48 0,89 
 02 NOU PAVIMENT .......................................................................................................................  7.980,69 8,74 
 03 EQUIPAMENT ESPORTIU .......................................................................................................  71.824,65 78,64 
 04 HOMOLOGACIÓ.......................................................................................................................  5.325,00 5,83 
 05 INSTAL·LACIONS .....................................................................................................................  850,00 0,93 
 06 PROTECCIONS ........................................................................................................................  1.768,96 1,94 
 07 JARDINERIA .............................................................................................................................  941,24 1,03 
 08 SEGURETAT I SALUT ..............................................................................................................  1.321,93 1,45 
 09 GESTIÓ DE RESIDUS ..............................................................................................................  505,32 0,55 
  __________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 91.330,27 
 6,00  % Despeses generals  5.479,82 
 13,00  % Benefici industrial   11.872,94 
  _____________________________  
 Suma .......................................  17.352,76 
  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 108.683,03 
 21% IVA ...................................  22.823,44 
  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 131.506,47 

 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN MIL CINC-CENTS SIS EUROS amb QUARANTA-SET 
CÈNTIMS  

 

 

Manresa, 28 de febrer de 2019 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Guillem Manubens Gil 
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