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M.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres de millora de la plaça 
de Joaquim Deusa, en allo referent a equipament de jocs de xiquets, i la seva 
pavimentació.  

 D'acord amb allò que diu l'article 122 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les 
presents obres es classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació.  

L’alternativa que projectem, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
el disseny existent.   

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de 22.626,67 euros  
corresponents a aquesta obra. L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució de 
la present, mitjançant recursos procedents del Pla d’inversions financerament 
sostenibles 2016 (FIS) de la Diputació Provincial de Valencia.  

Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’ajuntament 
d'Almoines, als tècnics que el subscriuen, tot d’acord amb Decret d’Alcaldía. 

 

M.2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 La solució adoptada, pren com a base, la situació actual del vial, i es pretén la 
repavimentació de l’àrea de transit de vehicles i la millora de les voreres de vianants. 

Les presents obres inclouen les següents partides i capítols: 

 a).- Demolicions 

 Es procedirà a la demolició de tots els paviments i eliminació d’elements 
arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la retirada d’enderrocs fins 
l’abocador  controlat i autoritzat. 

 b).- Excavacions i desmunts 

 Consisteixen aquestes obres en el desmunt dels terrenys per la posterior 
confecció de ferms. 

 L’excavació en rasa, es el buidat longitudinal de trinxeres per la posterior 
col·locació de les diverses conduccions, amb el seu farcit i transport de sobrants fins 
l’abocador.   

 c).- Terraplens 

 Es terraplenarà fins obtenir el nivell adequat, compactant les capes de zahorres 
emprades, al 95% del Próctor Modificat, en capes d’un gruix màxim de 25 cm. 

 d).- Formigons en fonaments 

 El formigó a utilitzar en fonaments estructurals serà de la següent dosificació: 
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Kg de cement L de sorra L de grava L d’aigua 

350 400 800 200 

 

 e).- Paviments 

El paviment  de substitució del de la plaça, s’executarà amb taulells de 60x40x8 
cm, col·locats segons el detall especificat en el projecte, junta congost. S’agafaran amb 
morter de ciment 1:8 i es respectaran els pendents assenyalats a fi de garantir 
l’evacuació de les aigües pluvials 

 Les obres corresponents a l’adequació de l’àrea de jocs amb un llit de formigó de 
5 cm de gruix mínim i acabat amb paviment de seguretat de cautxú i polietilè amb 
coloració d’acord amb les indicacions de la D.F. 

Els jocs de xiquets serà un conjunt modular model circuit de la marca Lapset o 
semblant .  El paviment de la zona a intervindre,  s’executarà sobre una esplanada E1 
piconada, sobre la qual es situarà:  

- Llit de formigó HM-20. 

- Acabat amb paviment de seguretat.  

 f).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral.- 

Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents al control de qualitat 
i també les corresponents a la seguretat i salut laboral dels treballadors de la futura 
obra. 

 

M.3.- TERMINIS D’EXECUCIÓ 

 El termini considerat adequat per a l’execució de les presents obres és de DOS  
MESOS. 

 El termini de garantia s’estableix en UN ANY a comptar des de la recepció 
provisional de les obres. 

 

M.4.- CONDICIONS DEL TERRENY I EMPLAÇAMENT 

D’altres projectes redactats pels signants del present, en les rodalies, extractem 
les condicions del terreny: 

 Terreny coherent: terrenys argilosos amb àrid gros, amb una tensió admissible 
de 1,50 kg/cm2. 

En qualsevol cas, i a consideració del tècnic director de les obres, es podrà 
sol·licitar, si ho considera necessari, exigir un estudi geotècnic del sòl i subsòl, realitzat 
per un laboratori d’anàlisi de materials i mecànica del sòl, oficial i de la corresponent 
especialitat. 
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M.5.- ORDENANCES APLICABLES 

Les vigents N.N. Subsidiàries Municipals amb la seva homologació global 
modificativa aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
València amb data d’aprovació 26/11/99, el qualifica com Viaris, espais lliures i 
dotacions. (Publicació al D.O.G.V. de 20/03/2000) 

 S’acompleixen els diferents paràmetres urbanístics que, segons les ordenances 
dimanants de dita Homologació vigent, són d’aplicació per l’obra projectada. 

 

 

 

 

M.6.- SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES 

Al quadre adjunt es concreten les superfícies de les intervencions: 

La superfície de la zona d’actuació és : 

 Superfícies 

1. Zona de paviment de seguretat 131,70 m2 

2. Multijoc. 1 ut.  

TOTAL 131,70 m2 

 

M.7.- CARÀCTER DE L'OBRA 

En compliment d’allò que preveu la Normativa adient, es fa manifestació que 
aquest projecte inclou una obra completa susceptible de lliurar-se a l’ús general. 

 

M.8.- CONNEXIÓ AMB ELS SERVEIS D’INFRAESTRUCTURA URBANA 

 8.1.- Accessos i estacionaments 

 L’accés al lloc s’efectua des de l’accés a la zona per l’Avinguda de Jaume I, 
carrer de Joan Fuster,  Carrer València i Avinguda de la  Diputació Provincial.  
 Els aparcaments de vehicles, s’ubiquen a les rodalies. Disposen d’un nombre 
d’aparcaments capaç per a suportar els vehicles que utilitzen l’ús projectat. 

 L'accés de persones amb mobilitat disminuïda resta garantit mitjançant la 
inclusió de rampes d'accés a l'obra. 

 

 8.2.- Restabliment de serveis 

 No es precisen obres per a restablir els serveis ni es preveuen l’existència de 
servituds conegudes front a tercers. 
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M.9.- PROPOSTA PER AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS 

 

9.1.- Pressupost. 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de  22.626,67 €     
euros (Vint-i-dos mil sis-cents vint-i-sis euros amb seixanta-set cèntims ), quantitat 
aquesta que inclou el vigent  impost del  valor Afegit, l’IVA al tipus general del 21%. 

 9.2.- Termini d’execució de les obres 

 El termini total d’execució de les obres projectades, d’acord amb el programa de 
possible desenvolupament dels treballs es de DOS MESOS. 

 9.3.- Forma d’adjudicació 

 La present obra s’adjudicarà pel sistema de procediment negociat sense 
publicitat, segons allò que diu l’article 177.2 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 9.4.- Classificació del contractista 

 L’Art. 65 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, imposa als òrgans de contractació 
l’obligació d’exigir als licitadors que pretenen l’adjudicació de contractes d’obra de 
pressupost superior a 350.000 €, l’acreditació, a expedir per les Comissions 
Classificadores de la Junta consultiva de Contractació Administrativa del estat 
espanyol,  de trobar-se classificats com a contractistes en el tipus d’obra de que es 
tracte. Conseqüentment, i aplicant el criteri en contrari, l’ajuntament no té necessitat 
d’exigir als licitadors que participen al procediment adjudicatari de l’obra definida en 
aquest projecte la esmentada acreditació.  

 

 9.5.- Termini de garantia 

 El termini de garantia estimat per a les presents obres, d’acord amb allò establit 
a l’article235 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà d’un any a comptar des de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres. 

  

9.6.- Revisió de preus 

 Correspon al òrgan municipal de contractació competent decidir, en la forma que 
determina l’article específic, sobre la inclusió o no de la clàusula de revisió, al plec de 
clàusules administratives particulars que, el seu dia, aprove dit òrgan municipal per a 
regir la contractació i execució de l’obra definida al present projecte. 

 Sense perjudici de l’anterior, els autors d’aquest projecte considerem innecessari 
la introducció de la mentada clàusula al referit plec, ja que, el termini previst per a la 
realització de les obres molt curt.  
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 9.7.- Programa de treball 

 De conformitat amb el preceptuat en l’article 123 e. del R.D. Legislatiu 3/2011 de 
14 de Novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’Ajuntament podrà exigir a l’adjudicatari de l’obra, la presentació, en el termini 
d’un mes comptat a partir del següent dia al de la formalització de la comprovació del 
replanteig de la mateixa, del corresponent programa de treball, a elaborar en la forma 
que disposa la clàusula corresponent del plec de clàusules administratives generals per 
a la contractació d’obres de l’estat, aprovat per decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

 9.8.- Personal titulat 

 L’Ajuntament, a l’empar del previngut a la clàusula 5, penúltim pàrraf, del 
esmentat plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de 
l’estat, exigirà a l’empresa com a “delegat d’obra” persona que ostente, almenys, la 
titulació professional d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic. 

 

 

M.10.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS PRÈVIES 

De conformitat amb allò que s’ha preceptuat en l’article 88 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, en relació amb el que disposa l’article 25.2.d) 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Bàsica del Règim Local, competeix a l’Ajuntament de 
Almoines la tramitació i aprovació, per l'autoritat administrativa competent, del present 
projecte d'obres.  

No fan falta obres complementàries per al restabliment de serveis 
coneguts excepte les pressupostades per a l'execució de la present obra. 

 

M.11.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

 M.1.- Antecedents i justificació de la solució adoptada 

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Terminis d'execució 

 M.4.- Condicions del terreny i emplaçament 

 M.5.- Ordenances aplicables 

M.6.- Superfícies útils i construïdes 

 M.7.- Caràcter de l’obra 

 M.8.- Connexió amb els serveis d’infraestructura urbana 

 M.9.- Proposta per al plec de clàusules administratives particulars 

M.10.- Llicències i autoritzacions prèvies  
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M.11.- Documents que conformen el projecte 

 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades i assaigs previs 

 A.M.2.- Càlculs 

  A.M.2.1.- El terreny 

  A.M.2.2.- Bases de càlcul segons la norma NBE AE/88 

A.M.2.3.- Coeficient de treball dels materials i la seva resistència 
característica 

 A.M.3.- Justificació de preus 

  A.M.3.1.- Preus de la mà d’obra intervenint 

  A.M.3.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.4.- Partides alçades 

 A.M.5.- Justificació del coeficient “k” de cost indirecte 

 A.M.6.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

 A.M.7.- Pla d’obra (programa de desenvolupament dels treballs). 

 A.M.8.- Justificació de l’estudi de seguretat i salut. 

 A.M.9.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 

 

 

 DOCUMENT N.º 2.- PLEC DE CONDICIONS 

  

DOCUMENT N.º 3.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 

DOCUMENT N.º 4.- PLÀNOLS 

 

01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

02.- PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. ESTAT ACTUAL I REFORMAT. 

03.- PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. COTAS. 
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 DOCUMENT N.º 5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Almoines,  Novembre de 2016 

Els arquitectes, 

 

 

 

sig. Joaquim Egea i Martínez.            sig. Francesc Boscà i Mayans. 
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A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades de caràcter tècnic utilitzats per l’elaboració d’aquest projecte d’obres 
s’han extret desprès d’un reconeixement “in situ” de l'emplaçament de les mateixes i la 
comprovació geomètrica de les dimensions mitjançant la pràctica dels corresponents 
mesuraments. 

 Degut a les característiques de les obres que descrivim en aquest projecte, així 
com la naturalesa dels diferents elements que la conformen, no es considera, en 
principi, necessària la realització d'estudi geotècnic del terreny. 

 En altre aspecte, com que els materials emprats al present projecte, son els 
tradicionals utilitzats a les obres que s’inclouen al mateix i resulten els corrents del 
mercat, no s’estima necessària la pràctica d’assaigs previs per tal de determinar la 
idoneïtat dels materials. Tanmateix, serà la direcció facultativa de les obres la que, 
prèviament al començament de les mateixes, determinarà els assaigs que al seu judici 
foren convenients efectuar per tal de dictaminar l’acceptació o rebuig dels materials.    

  

A.M.2.- CÀLCULS 

 Els càlculs de les diferents unitats d’obra s’han efectuat d’acord amb les 
següents Normes: 

  

 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 

 Instrucció 6.1-Ic MOPU 1990 sobre seccions del ferm. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3). 

Instrucció per la Recepció de Cements (RC-97)(RD 776/1997) de 30/5/97, BOE 
 13/6/97. 

Ordre del MOPU de 26/03/1980 sobre instrucció 6.3.I.C. “Reforç de ferms.” 

Així mateix es tindrà en compte el Reglament de Policia Minera i el Reglament 
d’Armes i Explosius, cas de que siga necessària la utilització d’aquestos per a 
desmunts i enderrocaments. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura (Capítol V). 

  

A.M.2.1.- EL TERRENY 

 El terreny com a base de fonamentació es del tipus cohesiu: Terreny argilós 
semidur, admetent segons la NBE AE/88, la pressió que s’especifica al plànol de 
fonaments. No es preveu seients diferencials. Els seients generals màxims admissibles 
seran de l’ordre de 50 mm/m. 

 S’excavarà a una fondària mínima que es detalla als plànols adjunts i sempre 
segons l’ordenat per la direcció facultativa segons la resistència del terreny. 
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A.M.2.2.- BASES DE CÀLCUL SEGONS LA NORMA NBE AE/88 

 Les accions previstes en el càlcul s’ajusten a l’especificat a la Norma NBE 
AE/88, “accions en l’edificació”, segons els apartats següents: 

 - AMB CÀRREGA: 

   Pes propi i càrrega permanent. 

   Segons NBE ECG/88. 

 - SOBRECÀRREGUES D’ÚS: 

Cobertes ......................................... 150 kg/m2 

Habitatges ...................................... 200 kg/m2 

Barandats ....................................... 100 kg/m2 

Escala ............................................. 300 kg/m2 

Balcons volats ................................ 200 kg/ml 

Horitzontal en ampit ..................... 50 kg/ml 

 - ACCIONS DE NEU: 

 Es la produïda pel pes de la neu que, en les condicions climatològiques més 
desfavorables, puga acumular-se sobre la coberta. Tot d’acord amb allò que es preveu 
a la SE-AE.3.5 

  Altitud topogràfica....entre 0 i 200 ml:  

Sobrecàrregues de neu: 

- 0 A 35 .......................................... 40 kg/m2. 

- 35 a 52 ......................................... 30 kg/m2. 

- 52 a 60 ......................................... 20 kg/m2. 

-  de 60 .......................................... 0 kg/m2. 

 

 - ACCIONS DEL VENT: 

 Es la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre las 
superfícies, d’acord amb el que es preveu a la SE-AE.3.3 

  Zona Eòlica: A 

Situació Topogràfica: Zona III “Rural Accidentada o llana con obstáculos”. 

  Càrrega total del vent calculada d’acord amb la Norma SE-AE.3.3. 

 - ACCIONS SÍSMIQUES: NCSR-02 
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 El present projecte acompleix les especificacions de la Norma NCSE-02  (Reial 
Decret 997/2002, de 27 de setembre. BOE 11-10-02): Ja que no es tracta d’una  OBRA 
DE NOVA PLANTA, segons lo disposat a l’article corresponent de la mateixa.  

Segons l’annex 1: MUNICIPI: ALMOINES 

      ab/g ..............    0,06    

 

       

 - PRESSIONS DEL TERRENY DE FONAMENTS: 

  Terrenys cohesius, argilosos semidurs ............................... 1,50 kg/cm2 

 

A.M.2.3.- COEFICIENT DE TREBALL DELS MATERIALS I LA SEVA 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA 

 

 - FORMIGÓ ARMAT: 

Formigó (fonaments) ........................... HA-30/P/20/IIIa 

Fonaments  (estructura) ...................... HA-30/P/20/IIIa 

Fàbrica de bloc de formigó lleuger ...... 10 kg/cm2 

Fàbrica de rajola buida R-30 ............... 7 kg/cm2 

Acer especial AEH-500 S .................... 5.100 kg/cm2 

 

 - COEFICIENT DE SEGURETAT: Segons E.H.E. 
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A.M.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 A.M.3.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINT 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 14,71 21,800 h 320,68
2 Peón especializado construcción. 14,83 19,170 h 284,29
3 Peón ordinario construcción. 13,70 62,292 h 853,40
4 Oficial primera 17,62 33,731 h. 594,34
5 Peón ordinario 15,35 25,811 h. 396,20

Importe total: 2.448,91

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

MILLORES PLAÇA JOAQUIM DEUSA. 1ª FASE. ALMOINES Página 1
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A.M.3.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 



Cuadro de maquinaria

1 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 2,438h. 4,88
2 Camión basculante 4x4 14 t. 33,33 5,358h. 178,58
3 Compresor portátil diésel de 4 m3/min de

caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 4,84 14,620h 70,76
4 Compresor portátil diésel de 4 m3. de caudal

y 7 kilos de presión, incluso seguro. 3,24 3,349h 10,85
5 Martillo picador neumático con manguera de 25

m. para compresor. 0,71 3,349h 2,38
6 Martillo picador con un diametro de 80mm. 3,28 14,620h 47,95
7 Camion de transporte de 10 toneladas con una

capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 25,46 1,250h 31,83

Importe total: 347,23

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

MILLORES PLAÇA JOAQUIM DEUSA. 1ª FASE. ALMOINES Página 1



Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm. 13,95 6,645 m3 92,70
2 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,57 1,719 t. 143,66
3 Agua 0,90 1,737 m3 1,56
4 Losa rectan.lisa color 60x40x7 15,72 81,280 m2 1.277,72
5 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,20 203,200 ud 40,64
6 Hormigón no estructural con una resistencia

característica mínima de 15 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 50,00 6,585 m3 329,25

7 Adhesivo de poliuretano, para fijación de
losetas elásticas de poliuretano y caucho,
sobre soporte de asfalto o cemento
fraguado, suministrado en envases de 5 o 20
kg. 10,36 131,700 kg 1.364,41

8 Loseta elástica de poliuretano y caucho,
resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x50 mm., en color
negro, para colocar sobre una superficie de
asfalto o cemento fraguado. 25,00 131,700 m2 3.292,50

9 Conjunto modular R4251 multijuego de
Agapito realizado con madera laminada,
polietileno de alta densidad y tornillería
de acero. 5.428,85 1,000 u 5.428,85

Importe total: 11.971,29

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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A.M.3.3.- PREUS AUXILIARS INTERVENINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 15,35 1,661 25,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,57 0,360 30,09
P01DW050 m3 Agua 0,90 0,900 0,81

Importe: 56,40

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 15,35 1,412 21,67
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 83,57 0,270 22,56
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,95 1,090 15,21
P01DW050 m3 Agua 0,90 0,255 0,23
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,400 0,80

Importe: 60,47

3 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 17,62 0,830 14,62
O01OA070 h. Peón ordinario 15,35 0,415 6,37

Importe: 20,99

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Nº Designación Importe
(euros)
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A.M.4.- PARTIDES ALÇADES 

 Les partides alçades, a justificar, que inclou el pressupost, s’abonaran al 
contractista en la forma que determina la clàusula 52 del vigent Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. 

 

A.M.5.- JUSTIFICACIÓ DEL COEFICIENT “K” DE COST INDIRECTE 

 En compliment de l’article 1r de l’ordre de 12 de juny de 1968 (BOE 25/7/68), es 
redacta aquest annex en el que es justifica el import dels preus unitaris que apareixen 
al quadre de preus. 

 Els preus es confeccionen a partir dels components bàsics de mà d’obra, 
maquinària i materials, arribant a obtenir així el cost directe de cada unitat d’obra. 

 El preu d’execució material de les unitats d’obra, d’acord amb l’article 2n de 
l’esmentada ordre, s’obté a partir de l’expressió: 

                      K 
  Pn = (1 + --------- ) Cu 
         100  

  Pn= Preu d’execució material. 

  Cu= Cost directe. 

  K   = Percentatge de costos indirectes. 

  El Coeficient K es composa de dos sumands, 

  K1= % de costos indirectes front a directes. 

  K2= 1% per a obres terrestres. 

  Al nostre cas K1, tindrà un valor del 2%  

K= K1 + K2= 2 + 1= 3 %. 
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 A.M.6.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE 
I DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

 D’acord amb allò que diu el quadre de coeficients aplicables a la redacció de 
projectes i direccions d’obres, aplicable per la Diputació Provincial de València, aprovat 
en sessió plenària de 18 de Juliol de 2016, procedim al càlcul justificat dels honoraris 
professionals:  

  Taula.- 

PEM .........................................................   15.714,06 € 

                             --------------------  

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 15.714,06  € 
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

  PEM fins a 50.000 € ►5,60 % per projecte. 

  H= 15.714,06€ x 0,056= 879,99+IVA=    1.064,78  
  E.B.S.S:0,85% s/15.714,06► 150+IVA=    181,50 
               
  HONORARIS PROFESSIONALS 
  Per projecte .......................................... 879,99+IVA=    1.064,78  
  E.B.S.S:................................................. 150+IVA=        181,50 

             

  Per direcció ....... 2,40% s/15.714,06 = 377,14+ 21% IVA =  456,34 € 
 
APARELLADOR. 

  Per subdirecció .. 2,40% s/15.714,06 = 377,14+ 21% IVA =  456,34 € 
 
 
   

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  ........................... 0,72% s/15.714,06 ► 150,00+ 21% IVA =  181,50 € 
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A.M.7.- PLA D’OBRA ( PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS). 

 

  SETMANES 

 CAPÍTOLS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS 

        

2 FIRMES, PAVIMENTOS Y 
JUEGO 

 
 

       

3 SEGURETAT I SALUT         

4 GESTIÓ DE RESIDUS         

 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL: 

15.714,06 € 
600,70 2.000,06 2.014,00 1.233,10 1.233,10 2.233,10 3.200,00 3.200,00

 

 

A.M.8.- JUSTIFICACIÓ DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 La present obra, reuneix les condicions que fan exigible l’anomena’t Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que diu el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre sobre 
Seguretat i Salut a les obres de construcció; ja que no abasta un pressupost de 
contracta superior a 450.759,08 euros; la durada de l’obra es superior a 30 dies alhora 
que no s’utilitzaran més de 20 treballadors (condicions que s’entenen conjuntament); el 
volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 jornades. Per tot açò, s'ha redactat 
l’anomena’t Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’annexa al present document. 

VALORACIÓ ECONÒMICA: 

 S’estima la quantitat de 136,40 euros el import de les mesures que deuran 
adoptar-se, expressades al EBSS. 
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A.M.9.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST  GENERAL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL....................................... 15.714,06 €

DESPESES GENERALS 13% s/15.714,06€................................ 2.042,83 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%s/ 15.714,06€................................ 942,84 €
PRESSUPOST DE CONTRACTA O BASE IMPOSABLE ......... 18.699,73 €
21 % IVA   S/ 18.699,73€……................................................ 3.926,94 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA.................................. 22.626,67 €

Honoraris de redacció de projectes inclòs IVA.............................. 1.246,28 €
TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ ...... 23.872,95 €

 

 

 

Almoines, Novembre de 2015  

Els arquitectes,  

  

 

 

 

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans  
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PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS 

PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PARTICULARS 
1. PART GENERAL  

1.1. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
1.3. TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  
1.4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  

 1.5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES 

 1.6. MESURAMENT I ABONAMENT  
2. MATERIALS BÀSICS 

2.1. MATERIALS CERÀMICS 
 2.1.1. TAULELL HIDRÀULIC  
 2.1.2. RAJOLES BUIDES 
 2.1.3. RAJOLES MASSISSES 
 2.1.4. RAJOLES PERFORADES 

  
3. UNITATS D'OBRA 
 3.1. EXPLANACIONS  

 3.1.1. ACLARIR I DESBROSSAMENT DEL TERRENY 
  3.1.2. DEMOLICIONS  
  3.1.3. EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS  
  3.1.4. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS 
  3.1.5. TERRAPLENS 
  3.1.6. FARCIMENTS LOCALITZATS 
  3.1.7. TERMINACIÓ I REFINE DE L'EXPLANACIÓ 

3.2. FERMS 
  3.2.1. SUBBASE GRANULAR 
  3.2.2. BASES DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 3.3. OBRES COMPLEMENTÀRIES 
  3.3.1. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 3.4. ALTRES ESTRUCTURES 
  3.4.1. ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 
  3.4.2. FORMIGONS 
  3.4.3. MORTERS DE CIMENT 
  3.4.4. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
  3.4.5. ENCOFRATS 
  3.4.6. APUNTALAMENT 
 3.5. DRENATGE  
  3.5.1. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
  3.5.2. ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
  3.5.3. EMBORNALS I ALBELLONS 
  

 
 3.7. AUXILIARS 
  3.7.1. TRANSPORT ADDICIONAL.  
  3.7.2. UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC 
  3.7.3. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

3.7.4. DISPOSICIONS APLICABLES 
3.7.5. TERMINI DE GARANTIA 
3.7.6. REVISIÓ DE PREUS 
3.7.7. SEGURETAT I SALUT 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 El present plec de Prescripcions Tècniques Particulars, constitueix el conjunt de normes 
que, juntament amb les establides en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres 
de carreteres i ponts (PG-3) de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals del Ministeri 
de Foment aprovat per O.M. del 6 de febrer de 1976, i allò que s'ha assenyalat en els plànols 
del projecte, defineixen els requisits tècnics de les obres que són objecte del mateix. 
 El conjunt d'ambdós plecs conté, a més, la descripció general de les obres, les 
condicions que han de complir els materials, les instruccions per a l'execució, mesurament i 
abonament de les unitats d'obra, i són la norma i guia que han de seguir el contractista i 
director. 
 A més s'apliquen les O.M. de 21 de gener de 1988 i 8 de maig de 1889 sobre 
modificacions de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts. 

 El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s'aplicarà a la construcció, 
control, direcció i inspecció de les obres corresponents a les MILLORES A LA PLAÇA 
JOAQUIM DEUSA. PLA  IFS 2016. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 

 A més seran tingudes en compte les disposicions contingudes en: 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments (RC-93), 
aprovat per Reial Decret 823/93 de 28 de maig. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment d'aigua, 
aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974. 
 Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EH-91, 
aprovat per Reial Decret 1039/1991 de 28 de juny. 
 Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó pretesat (EP-93), aprovat per 
Reial Decret 805/93 de 28 de maig de 1993. 
 Si en el moment de contractar-se les obres, ha entrat en vigor la nova instrucció de 
formigó estructural (EHE), se li considerarà de compliment obligatori en tot el que es 
refereix a materials i a execució de les obres, però no quant als càlculs estructurals que 
han sigut completats abans de la publicació de dita Instrucció. 
 Instrucció Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
 Normes d'assaig de materials, del laboratori de transport i mecànica del sòl NLT. 
 Instrucció de carreteres 3.1-IC sobre Traçat del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 
aprovada per O.M. de 22 d'abril de 1964 i Normes Complementàries aprovades per O.M. 
de 12 de març de 1976. 
 Instrucció 5.2-IC sobre Drenatge Superficial aprovada per O.M. de 14 de maig de 1990. 
 Instruccions 6.1-IC i 6.2-IC sobre Seccions de Ferm, aprovada per O.M. de 23 de maig 
de 1989. 
 Norma 8.2-IC "Marques Vials" de la Instrucció de Carreteres. 
 Circular sobre senyalització vertical en les carreteres de la Comunitat Valenciana de 
maig de 1991. 
 Norma 8.1-IC "Senyalització Vertical" de la Instrucció de carreteres. 
 Norma refosa i actualitzada sobre senyals verticals de circulació, editada per la Direcció 
General de Carreteres al març de 1992. 
 Normes sobre barreres de seguretat de la DGS. 
 Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques. 
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a Contractació d'Obres de l'Estat 
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'establisquen per a la contractació 
d'aquestes obres. 
 Llei de Defensa de la Indústria Nacional, vigent. 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre: Prevenció de Riscs Laborals. 
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 R.D. 485/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el 
treball. 
 R.D. 39/1997 de 17 de gener, desenvolupat per l'Orde de 27 de juny que aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 R.D. 1215/1997 de 18 de juliol: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels treballadors dels equips de treball. 
 R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre: Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció. 
 "Recomanacions per al Disseny de Glorietes en Carreteres Suburbanes". Comunitat de 
Madrid (1995). Conselleria de Transports. Direcció General de carreteres. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Recomanacions per al projecte d'interseccions. 
 Normes UNE 88201 i 88211, relatives a tubs, juntes i peces de fibrociment per a 
conduccions de sanejament. 
 Normes UNE aprovades per O.M. del 5 de juliol de 1957 i de maig de 1971 i les que 
d'ara en avant s'aproven. 
 Restants normes i instruccions que s'aproven pel Ministeri de Foment i que afecten les 
obres incloses en el Projecte. 

 A fi de fer més senzilla la numeració dels distints articles del PG-3/75, s'acompanya 
l'índex, amb la numeració adoptada i la seua concordança amb l'original del mencionat Plec. 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 Que regiran en l'execució de les obres del present projecte prevalent, si és el cas, sobre 
les contingudes en el capítol I. 
 
1. PART GENERAL 
 
 1.1. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
 Correspondrà la direcció i inspecció de les obres a l'enginyer de camins, canals i ports, 
arquitecte o enginyer industrial que es designe com a director de les obres, amb la col·laboració 
de l'enginyer tècnic d'obres públiques o arquitecte tècnic designat amb este fi. 
 Són competència exclusiva de la direcció Tècnica de les obres: 

 Autoritzar les modificacions pertinents de les obres definides en els plànols per a 
solucionar imprevistos o facilitar la seua execució. 
 Modificar materials o cotes, a la vista de la naturalesa del terreny. 
 Sancionar qualitats de materials i acabats d'obres. 

  Inspeccionar la bona marxa de les obres i exigir les mesures de seguretat que considere 
oportunes. 
  Firmar les certificacions de les obres executades, per al seu abonament al contractista. 
  Parar les obres totalment o parcialment quan hagen causes greus que, al seu parer, ho 
justifique, sense que d'això es deduïsca alteració alguna dels termes o terminis del contracte. 
 Són obligacions del contractista: 

 Disposar de la maquinària, mà d'obra i mitjans econòmics que li permeten una ràpida, 
segura i bona execució de les obres. 

  Preveure les mesures necessàries per a reduir al màxim les molèsties dimanants de les 
obres en les propietats veïnals. 
  Ajustar-se a allò que s'ha especificat en els distints documents que componen el 
projecte, excepte en els casos que reba instruccions concretes del director de les obres. 
  Sol·licitar del director de les obres els permisos corresponents per a efectuar qualsevol 
canvi en els materials o cotes, encara que al seu parer estigueren plenament justificats. 
  Facilitar al director de les obres l'ajuda necessària, tant en mitjans com en mà d'obra, 
per a la inspecció i control de la mateixa. 
  Comunicar al director de les obres quants problemes o dubtes sorgisquen durant 
l'execució de les obres. 
  Refer a càrrec seu, totes les vegades que fóra necessari les parts no acceptables pel 
director de les obres, fins al seu perfecte acabat. 
   Responsabilitzar-se durant el període de garantia dels desperfectes imputables a 
defectes d'execució d'obra. 
  Col·locar dos cartells anunciadors i descriptius de la titularitat i contingut de l'obra, d'acer 
galvanitzat d'1'40x2'20 col·locat sobre IPN-12 de 4 ml d'altura segons els models vigents en el 
període de realització de les mateixes. Les inscripcions dels cartells seran aprovats pel director 
de les obres prèvia consulta. 
  Adoptar durant l'execució de les obres, les mesures de vigilància i senyalització 
suficients per a garantir la seguretat viària en la zona, mantenint en condicions els accessos a 
la propietat i les parcel·les afectades pels mateixos. 
  Assegurar i possibilitar els regs a les parcel·les que hagen de produir-se durant el 
període d'execució de les obres. 
 Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, excepte casos de 
reconeguda urgència, es comunicaran al contractista per mitjà de la direcció. De donar-se 
l'excepció abans expressada, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la direcció amb 
anàloga urgència. 
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 Es farà constar en el Llibre d'Ordres al iniciar-se les obres o, en cas de modificacions 
durant el curs de les mateixes, amb el caràcter d'ordre al contractista, la relació de persones 
que, pel càrrec que ostenten o la delegació que exercixen tenen facultats per a accedir a dit 
llibre i transcriure en ell el que consideren necessari comunicar al contractista. 
 1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 El present projecte d'urbanització comprén les obres que poden desglossar-se en els  
conceptes següents: 
 - Pavimentació de calçades, aparcaments i voreres, xarxa de vianants i espais lliures. 
 - Xarxa de distribució d'aigua potable i hidrants contra incendis. 
 - Xarxa de clavegueram per a l'evacuació d'aigües pluvials i residuals. 
 - Xarxa de distribució d'energia elèctrica. 
 - Xarxa d'enllumenat públic. 
 - Canalització de telecomunicacions. 
 
 1.3. TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 Regirà allò que s'ha especificat en els articles corresponents al capítol I.  
 El contractista haurà de presentar abans del inici de les obres un programa de treball, 
desenvolupat pels mètodes de diagrama de barres i per tant que contemple la totalitat de les 
obres, especificant els grups d'unitats d'obra que constituïxen cada una de les activitats. El 
programa de treball haurà de considerar amb detall les diferents parts que componen l'obra, 
així com ocupacions complementàries, reposicions de servei, i obtenció de llicències i permisos 
que siguen necessaris. 
 Abans de començar les obres el contractista en presència de la direcció d'obres 
realitzarà la comprovació del replantejament, que inclourà, almenys, els eixos dels vials i els 
punts fixes o auxiliars necessaris per als successius replantejaments de detall. El contractista 
farà constar, en este acte, les contradiccions, errors o omissions que haguera observat en els 
documents contractuals del projecte. 
 

1.4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 
 Regirà allò que s'ha especificat en els articles corresponents al capítol I. 
 El director, aprovarà els replantejaments de detall necessaris per a l'execució de les 
obres, i subministrarà al contractista tota la informació de què dispose perquè aquells puguen 
ser realitzats. El contractista haurà de proveir, a costa seua, tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per a efectuar els esmentats replantejaments i determinar els punts de 
control o de referència que es requerisquen.  
 El contractista vindrà obligat a posar a disposició de l'obra, tant els equips com la 
maquinària, l'aportació de la qual fóra compromesa en l'acte de licitació o exigida en el 
contracte, i en funció del desenvolupament del Programa de Treball. Qualsevol modificació que 
el contractista proposara introduir en els equips o maquinària haurà de ser acceptat per la 
direcció d’obra, amb justificació prèvia de què tal canvi no té cap repercussió, en la qualitat de 
les corresponents unitats, en el cost, ni en els terminis d'execució de les mateixes. 
 Els assajos de control de qualitat dels materials a utilitzar en l'obra, així com el control 
d'execució de les diferents unitats i els controls d'acabat, es realitzaran d'acord amb les 
normatives vigents. Seran preceptius a més tots els assajos que expressament se citen en el 
present Plec de Prescripcions Tècniques i aquells que siguen exigits per la direcció d’obra. En 
el cas que s'exigisca al contractista un pla d'assegurament de qualitat, el import dels assajos de 
control estarà inclòs en els preus de les unitats d'obra executades. 
 Els materials reuniran les condicions exigides en els quadros de materials dels plànols 
del projecte i en el present Plec de Prescripcions Tècniques. El fet que la direcció d’obra 
permeta l'ús d'un material, no eximix el contractista sobre el comportament de dit material. 
 L'emplaçament dels arreplegues en els terrenys de les obres o en els marginals que 
pogueren afectar-los, així com en els eventuals magatzems, requeriran l'aprovació prèvia del 
director. Les superfícies utilitzades hauran de condicionar-se una vegada utilitzat l'arreplega, 
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restituint-les al seu natural estat. Totes les despeses i indemnitzacions, si és el cas, que es 
deriven de la utilització de superfícies d'arreplega seran per compte del contractista. 
 
 
 
 1.5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES. 
 Regirà allò que s'ha especificat en els articles corresponents al capítol I. 
 Durant l'execució de les obres, el contractista estarà obligat: 
 - Assegurar la permeabilitat territorial, durant la fase de construcció es garantirà l'accés 
als camins. 
 - Assegurar la reposició i manteniment de tots aquells serveis que siguen afectats per 
l'obra. 
 - Garantir la no ocupació temporal o permanent de cursos d'aigua, llits, vies de drenatge 
naturals o marges d'estos, així com la no afecció a cursos d'aigua superficials per abocaments 
contaminants. 
 - Assegurar que les ubicacions dels abocadors i instal·lacions d'obra corresponguen als 
terrenys assenyalats amb este fi. Prèvia a la seua instal·lació, es vigilarà la realització del 
correcte decapaje de la terra vegetal i la seua disposició en arreplegues adequats per a la seua 
conservació. 
 - Vigilar que no siguen abocaments de materials d'obra o altres tipus de residus en llocs 
diferents dels seleccionats amb este fi. 
 - Realitzar un seguiment arqueològic dels terrenys durant l'execució de les obres. 
 

1.6. MESURAMENT I ABONAMENT. 
 Regirà allò que s'ha especificat en l'article 1.6 del capítol I, prevalent els criteris 
següents: 
 Excessos en els mesuraments. 
 Aniran a càrrec del contractista, no sent per tant d'abonament, els excessos produïts en 
els mesuraments deguts als canvis de seccions que tinguen com a finalitat la facilitació dels 
treballs o el seu adaptament als mitjans i maquinària de què dispose l'obra. Només s'abonaran 
els excessos autoritzats per la direcció d’obra. 
 Certificacions. 
 El import de les obres executades s'acreditarà mensualment al contractista per mitjà de 
certificacions, expedides pel director de les obres, en la forma legalment establida, atenint-se 
en tot moment al Plec de Clàusules Jurídiques i economicoadministratives que s'aprova per la 
seua adjudicació. 
 Assajos de control d'obra. 
 Seran de compte del contractista totes les proves i assajos a realitzar que consten en 
l'annex corresponent del present projecte, i aquelles que li indique el director de les obres, 
sempre que el total de les mateixes no excedisca de l’ú per cent (1%) del pressupost 
d'execució material. 
 Aplicació del Quadro de Preus núm. 2. 
 En cas de liquidació d'obra per rescissió de contracte o qualsevol altre motiu, de la 
partida que amb el títol "Cost indirecte i resta d'obra" figura en el Quadro de Preus núm. 2, no 
s'abonarà res al contractista llevat que es tracte d'unitat completament acabada, i en este cas 
s'abonarà íntegrament. 
 Subministrament dels materials. 
 Llevat que s'especifique el contrari, cada unitat d'obra inclou el subministrament de tots 
els materials necessaris per a la seua realització, no sent, per tant, este subministrament 
objecte de mesurament i abonament independent. 
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2. MATERIALS BÀSICS. 
 
 2.1. MATERIALS CERÀMICS. 
 
  2.1.1. TAULELL HIDRÀULIC 

 Taulell hidràulic. Es compon de:  
 Cara, constituïda per la capa d'empremta, de morter ric en ciment. Arena molt 

fina i. En general, colorants  
 Capa intermèdia, que pot faltar a vegades, d'un morter anàleg al de la cara, 

sense colorants.  
 Capa de base, de morter menys ric en ciment i arena mes gruixuda, que 

constituïx el dors.  
 
  2.1.2. RAJOLES BUIDES. 
  Rajola buida de 25x12x9 cm. 
 

2.1.3. RAJOLES MASSISSES. 
  Rajola massissa de 25x12x5 cm. 
 
  2.1.4. RAJOLES PERFORATS. 
  Rajola perforada de 25x12x9 cm. 
 
  
 
 
3. UNITATS D'OBRA 
 
 3.1. EXPLANACIONS. 
 
 3.1.1. ACLARIR I DESBROSSAMENT DEL TERRENY. 
 Definició            

Consisteix a extraure i retirar de les zones designades totes les soques, plantes, mala 
herba, brossa, fustes caigudes, runes, fems o qualsevol altre material indesitjable a juí del 
director de les obres. 
 Execució 
 S'efectuarà amb les precaucions necessàries per a no danyar la vegetació no afectada 
per l'explanació. 
 En els desmunts totes les soques i arrels majors de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre seran eliminats fins una profunditat no menor a cinquanta centímetres (50 cm). 
 Tots els buits causats por l'extracció de soques i arrels, s'reompliran amb el sòl que 
quede al descobert al fer el desbrossament, i es compactarà fins que la superfície s'ajuste a la 
del terreny existent. 
 Tots els pous i forats que queden dins de l'explanació, seran arreglats d'acord amb les 
instruccions que respecte d'això done el director de les obres. 
 Aquells arbres que quedant fora de l'explanació puguen ocasionar els seus brancatges 
alguna dificultat per a l'execució de les obres, seran podats cuidadosament, respectant totes les 
branques que no suposen destorb.  
 Mesurament i abonament 
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 S'abonarà pels metres quadrats (m²) realment aclarits i desbrossats i comprendrà la 
totalitat de les operacions necessàries, càrrega i transport a abocador autoritzat o lloc 
d'ocupació, descàrrega i cànon d'abocament si fóra necessari. 
 
 3.1.2. DEMOLICIONS. 
 Definició 
 Les obres compreses en este epígraf consisteixen en el derrocament de totes les obres 
de fàbrica que obstaculitzen la realització de les obres i l'operació de retirada dels materials de 
derrocament. 
 Execució 
 Qualsevol treball de demolició es realitzarà d'acord amb un Estudi de Demolició 
prèviament aprovat pel director. 
 L'Estudi de Demolició comprendrà, almenys, els punts següents: 

 Mètode o mètodes de demolició a aplicar, amb les seues particularitats. 
 Etapes de demolició. Descripció i plànols. 
 Estudi de l'estabilitat de l'estructura romanent en cada etapa, si és el cas. 
 Definició i justificació dels apuntalaments o cimbres necessaris en cada etapa, així com 
del suport o fonamentació. 
 Treballs preliminars i obres auxiliars per a l'execució de la demolició. 

 a) Proteccions i treballs previs en la pròpia obra. 
 b) Proteccions de les construccions i instal·lacions de l'entorn. 
 c) Manteniment dels serveis afectats per la demolició, per mitjà de proteccions i 
substitucions provisionals, si fóra necessari. 

 Equips de maquinària i mitjans auxiliars per a la remoció, càrrega i transport a abocador 
dels productes de la demolició. 
 Pautes de control de producció. 
 Mesures de seguretat i salut. 
 Programa de treballs, inclòs el seu cronograma. 

 Les demolicions indicades s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar danys en els serveis existents 
d'acord amb el que sobre el particular ordene el director de les obres. 
 En general, s'adoptaran, entre altres, les precaucions següents: 
 a) Abans d'iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de les instal·lacions, 
d'acord amb les entitats administradores o propietàries de les mateixes. 
 b) Es protegiran els elements de serveis públics o privats que puguen resultar afectats 
pels treballs de demolició. 
 c) Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, en evitació de formació de pols 
durant els treballs. 
 d) Durant la demolició, si existiren fissures en les construccions pròximes, es col·locaran 
testimonis a fi d'observar els possibles efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o 
consolidació, si fóra necessari. 
 Els treballs es realitzaran de manera que produïsquen la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a l'obra. 
 Prèviament a la demolició o desmuntatge, el contractista està obligat a informar al 
director de les obres, que se'n va a procedir a dita operació perquè ell decidisca de que tipus es 
tracta. 
 Mesurament i abonament 
 A l'efecte de mesurament i abonament s'establixen els criteris següents: 

 Les arrancades de rastell es mesuraran per metres lineals (ml) realment arrancat. 
 La demolició de paviment o vorera es mesurarà pels metres quadrats (m²) realment 
demolits. 
 Les demolicions que no tinguen preu en el Quadre de Preus núm. 1 no s'abonaran per 
estar incloses en el preu de l'excavació. 
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 En cap cas serà objecte d'abonament independent el transport a abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos en els preus de demolició o de l'excavació. 
 
 
 3.1.3. EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS. 
 Definició 
 Consistix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones on ha d'assentar-
se la carretera, incloent plataforma, i talusos. 
 Classificació de les excavacions. 
 Es consideraran els tipus següents: 
 - Excavació en terrenys mitjans: Comprendrà la corresponent als materials formats per 
roques descompostes o terres. 
 Execució 
 Les excavacions hauran de realitzar-se amb els mitjans adequats a la seua importància, 
respectant en tot cas les limitacions imposades per les ordenances dels organismes 
competents en quant a nivell de sorolls, trànsit horaris, etc. 
 La profunditat de l'excavació en els distints casos seran les indicades en el Document  
núm. 4, plànols, podent-se modificar a juí del director de les obres, a la vista de la naturalesa 
del terreny. No obstant això, i en tot cas, s'excavaran almenys 50 cm per davall del terreny 
natural. 
 Prèviament a l'obertura de la caixa el contractista haurà d'obtindre de la companyia de 
serveis públics la situació de les canalitzacions afectades en el tram a urbanitzar, adoptant les 
mesures d'excavació procedents per a no danyar-les. 
 En aquelles zones en què es detecte algun tipus de brandó, s'efectuarà una excavació 
addicional mínima de 50 cm, reomplint-se posteriorment, fins a enrasar amb el fons de la caixa. 
 Mesurament i abonament 
 S'abonarà pels metres cúbics (m3) que resulten mesurant la diferència entre les 
seccions reals del terreny mesures abans de començar els treballs i els perfils teòrics que 
resultaran d'aplicar les seccions tipus previstes en els plànols i en funció de la classificació de 
la excavació realment realitzada. 
 No seran d'abonament totes aquelles excavacions que siguen part integrant d'una altra 
unitat d'obra. Queden incloses en esta unitat les demolicions de qualsevol element que no 
s'haja citat expressament en el present plec, per la qual cosa no serà d'abonament 
independent. 
 3.1.4. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS. 
 Definició 
 Comprenen les obres incloses en este article, les excavacions classificades en terres de 
trànsit o roca necessàries per a fonaments d'obres de fàbrica, rases o pous.  
 La unitat l'arreplega de l'excavació que vaja a utilitzar-se en posteriors farciments o el 
transport a abocador, si és el cas, de material sobrant. 
 Mesurament i abonament. 
 L'excavació en rasa es considera no classificada, entenent-se a l'efecte d'abonament el 
terreny homogeni i de qualsevol classe; s'abonarà pels metres cúbics (m3) que resulten 
mesurant la diferència de les seccions reals del terreny mesures abans d'iniciar-se els treballs i 
els perfils teòrics resultants d'aplicar la secció tipus definides en els plànols del Document núm. 
4 i les condicions del present article, sense que siguen d'abonament els excessos no 
autoritzats, ni el farciment d'estos, quedant inclòs el transport a abocador dels productes 
sobrants. 
 No són d'abonament independent aquelles excavacions que formen part integrant d'una 
altra unitat d'obra. 
 
 3.1.5. TERRAPLENS. 
 Definició 
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 S'entén per formació de terraplé les diferents operacions de preparació i compactació 
del terreny de seient, estés i humectació si fóra necessari, dels materials que formen el terraplé 
en les seues zones de fonamentació i nucli, i la compactació de les diferents capes fins a 
l'obtenció de la seua densitat màxima. 
 Materials 
 Els materials a emprar seran sòls o materials obtinguts de les excavacions realitzades o 
procedents de préstecs i hauran de complir totes les condicions definides en l'article 331 del 
PG-3/75, quant a qualitat, granulometría i forma de les partícules. 
 Quan els materials provinguen de préstec, este haurà de ser autoritzat pel director de 
l'obra. Els materials a utilitzar en fonaments i nuclis de terraplens seran sòls tolerables com a 
mínim. En els 50 cm de la coronació de terraplens o com a fons d'excavació en desmunts 
s'empraran sòls seleccionats amb CBR > 20.  
 Execució 
 - Preparació de la superfície de seient.- S'efectuarà d'acord amb allò que s'ha estipulat 
en els articles 300 i 320 del PG-3/75. Quan siga necessari construir terraplens directament 
sobre terrenys inestables, torbes o argiles blanes, s'assegurarà l'eliminació d'este material o la 
seua consolidació. 
 - Excavació, càrrega i transport del material.- L'excavació s'executarà de manera que el 
material resultant siga adequat per al seu ús en terraplens. 
 - Extensió i compactació.- S'estendran els materials per capes successives de gruix 
uniformement i sensiblement paral·leles a la superfície de l'esplanada. El terraplé es 
compactarà al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat òptima obtinguda en l'assaig Próctor 
normal. 
 Mesurament i abonament 
 El terraplé s'abonarà per metres cúbics (m3) que resulten mesurant la diferència entre 
les seccions reals del terreny mesures abans d'iniciar-se els treballs i els perfils teòrics 
resultants d'aplicar la secció tipus definida en els plànols del Document núm. 2 i les condicions 
del present plec, sense que siguen d'abonament ni els excessos no autoritzats, ni el seu perfilat 
posterior, ni els farciments d'excessos d'excavacions no autoritzades; queden inclosos en 
l'abonament els préstecs i els seus transports i excavacions, i de la mateixa manera el transport 
dins de la pròpia obra quan el sòl provinga de l'excavació. 
 La coronació del terraplé o fons d'excavació en desmunts amb sòl seleccionat, 
s'abonarà amb la unitat d'obra “m3 de terraplé compactat amb sòl seleccionat procedent de 
préstecs, inclús refine de talusos i condicionament de préstecs”.  
 Serà a càrrec del contractista l'adequació d'abocadors i préstecs, amb rasanteig de 
pendent, condicionament amb terra vegetal i llaurat de la superfície. Els preus de les unitats 
d'obra inclouen l'excavació i càrrega mecànica, transport, l'extensió, reg i compactació, refine 
de talusos, cànon d'extracció, selecció de materials i mitjans auxiliars, així com escarificat i 
compactació de la superfície de seient.  
 

3.1.6. FARCIMENTS LOCALITZATS. 
 Definició. 
 Esta unitat consisteix en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o de 
préstecs per a farcit de rases, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona les dimensions 
del qual no permeten la utilització dels mateixos equips de maquinària amb què es du a terme 
l'execució de terraplens. 
 Materials. 
 S'utilitzaran els materials arreplegats procedents de l'excavació quan així l'autoritze 
l'enginyer director de l'obra i només es podran emprar quan complisquen les condicions que per 
a sòls adequats s'indica en l'article 330.3 del PG-3/75. 
 Execució. 
 S'estendrà en capes no superiors a vint centímetres (20 cm) exigint-se un grau de 
compactació en cada una d'elles de cent per cent (100%) en l'Assaig Próctor Modificat. Els 
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materials de cada capa seran de característiques uniformes; i si no ho foren, s'aconseguirà esta 
uniformitat mesclant-los convenientment amb els mitjans adequats.  
 Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tindre el pendent 
transversal necessari per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. 
 Mesurament i abonament. 
 Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats a l'aplicar les 
seccions tipus del Document núm. 4, i les condicions del present document per la unitat 
corresponent del Quadre de Preus. 
 
 

3.1.7. TERMINACIÓ I REFINE DE L'EXPLANACIÓ. 
 Definició 
 Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric 
de l'esplanada. 
 Mesurament i abonament 
 No serà objecte d'abonament independent per considerar-se inclosa en les unitats 
d'excavació, farcit i afermat. 
 
 3.2. FERMS. 
 
 3.2.1. SUBBASE GRANULAR. 
 Definició 
 És la capa situada immediatament davall de la capa de base del ferm. Comprén el 
subministrament del material, extensió, reg i compactació. 
 Materials 
 Es construirà amb àrids naturals o procedents de la insistència i trituració de pedra de 
pedrera de procedència autoritzada. La composició granulomètrica dels materials complirà el 
fus ZN (50). El seu equivalent d'arena haurà de ser superior a trenta (30). El CBR serà superior 
a vint (20). 
 Execució 
 La subbase granular no s'estendrà fins que s'haja comprovat que la superfície sobre la 
qual ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants són les indicades en els plànols. 
 Posteriorment i una vegada comprovada la superfície de seient, es procedirà a 
l'extensió de la capa. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per a 
evitar la seua segregació i contaminació. 
 La compactació de la subbase granular es realitzarà fins a arribar el noranta-vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Próctor modificat, NLT-108/72. La 
compactació es realitzarà longitudinalment, començant pels cantells exteriors, progressant cap 
al centre i solapant-se en cada recorregut un ample no inferior a un terç (1/3) de l'element 
compactador. 
 Mesurament i abonament 

S'abonarà pels metres cúbics (m3) resultants després de la compactació d'acord amb 
les seccions tipus que figuren en els plànols, no abonant-se els excessos sobre les mateixes, 
encara que a juí del director de les obres no siga necessari retirar-los, ni els deguts a les 
toleràncies de la superfície acabada admissible, segons PG-3/75. 
 El preu de la unitat d'obra inclou l'excavació i càrrega mecànica, transport, l'extensió, 
reg i compactació, refine de talusos, cànon d'extracció, selecció de material i mitjans auxiliars, 
així com l'escarificat i compactació del ferm existent en cas d'estendre's la capa sobre una altra 
de ferma antic. 
 3.2.2. BASES DE TOT-Ú ARTIFICIAL. 
 Definició 
 S'inclou en este article la capa de tot-ú artificial, degudament engravada, que es col·loca 
sobre la capa de subbase en la calçada i com a base de voreres. 
 Materials 
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 Els materials procediran de la insistència i trituració de pedra de pedrera o grava.  
 L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, uniformitat, exempts de pols, 
brutícia, etc. 
 La corba granulomètrica dels materials, estarà compresa dins dels fusos ZA(40) o 
ZA(25) ressenyats en el PG-3. 
 El material serà no plàstic. L'equivalent d'arena serà superior a trenta-cinc (35) per a un 
trànsit T0 i T1, i a trenta (30) en els altres casos, segons la Norma NLT 113/72. 
 El coeficient de desgast, mesurat en l'assaig dels Ángeles, serà inferior a trenta (30) per 
a trànsit T0 i T1 a trenta-cinc (35) per a altres casos, segons la Norma NLT 149/72. 
 Execució 
 El tot-ú artificial en calçades no s'estendrà fins que s'haja comprovat que la superfície 
sobre la qual ha d'assentar-se haja aconseguit la rasant i densitat degudes. 
 A continuació s'estendran els materials, prèviament mesclats, amb les precaucions 
oportunes per a evitar la segregació i contaminació dels mateixos. 
 La compactació es realitzarà fins a abastar una densitat, com a mínim, que correspon al 
percentatge (%) de la màxima obtinguda en l'assaig Próctor modificat i realitzat segons la 
Norma NLT-108/72: 
 - 100% en trànsit pesat i mitjà. 
 Mesurament i Abonament 
 S'abonarà pels metres cúbics (m3) resultants després de la compactació, d'acord amb 
les seccions tipus que figuren en els plànols, no abonant-se els excessos sobre les mateixes, 
encara que a juí del director de les obres no es necessite retirar-los, ni els deguts a les 
toleràncies de la superfície acabada admissibles segons el PG-3/75. 
 El preu d'esta unitat inclou l'excavació i càrrega mecànica, transport, l'extensió, reg i 
compactació, refine de talusos, cànon d'extracció, selecció del material i mitjans auxiliars, així 
com escarificat i compactació del ferm existent en cas d'estendre's la capa sobre un altre ferm 
antic. 
 

3.3. OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 

3.3.1. PAVIMENTS. 
 Definició. 
 Són paviments usats per vies de vianants que tenen la seua cara superior o de 
rodament constituida per qualsevol tipus de taulell. 
 Materials. 
 Els taulells a utilitzar en paviments de voreres, seran taulells hidràulics.  
 Els ciments a utilitzar compliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions 
Generals per a la recepció de ciments vigent (RC-93). 
 Execució. 
 Preparació  del seient. 
 Dins de la preparació  del seient dels taulells o llambordes s'inclouen les unitats 
següents: 
 - Compactació i refine de la caixa 
 - Capa de tot-ú de 15 cm de gruix 
 - Base de formigó HM 15 de 10 cm de gruix 
 - Capa d'arena de 2 cm de gruix 
 Totes estes unitats s'executaran seguint les instruccions dels articles corresponents a 
este Plec. 
 Col·locació i rejuntada. 
 Sobre la base de formigó descrit amb anterioritat s'assentarà el taulell o llamborda, 
prèviament humitejat, per mitjà d'un llit de morter M-4a (1:6) de gruix suficient que permeta la 
perfecta continuïtat en la seua cara superior al colpejar amb maça el taulell o llamborda, fins a 
aconseguir la rasant definitiva, abocant-se tot seguit una lletada fluida, que s'estendrà amb 
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granera fins a aconseguir la rejuntada dels taulells o llambordes, procedint-se a continuació a 
l'eixugat del sobrant. 
 No es podrà donar el trànsit fins passats set dies comptats a partir de la seua 
terminació.  
 La planura del paviment es mesurarà per solape amb regle de dos metres, rebutjant-se 
automàticament aquells paviments que presenten variacions superiors a quatre mil·límetres o 
celles superiors a dos mil·límetres. 
 Mesurament i abonament. 
 Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m²) realment executats, incloent-se dins 
del preu el morter i la lletada utilitzada. 
 
 
 3.4. ALTRES ESTRUCTURES. 
 
 3.4.1. ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT. 
 Definició. 
 Es definixen com a armadures a emprar en formigons al conjunt de barres d'acer que es 
col·loquen en el interior de la massa de formigó per a ajudar a este a resistir els esforços a què 
està sotmés. 
 Materials. 
 Seran d'acer corrugat en redons AEH-500. 
 La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols. 
 El contractista haurà d'elaborar els plànols d'especejament de les armadures d'acord 
amb les especificacions de la Instrucció EH-91, i sotmetre'ls a l'aprovació del director, 
prèviament al inici de la preparació de les armadures, amb l'antelació suficient perquè este 
puga fer les indicacions que jutge convenient. 
 L'aprovació del director dels plànols d'armadures no eximirà el contractista de la seua 
responsabilitat d'executar l'obra correctament i d'acord amb el projecte. 
 Preparació. 
 Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del projecte. En 
general, esta operació es realitzarà en fred i velocitat moderada, per mitjans mecànics, no 
admetent-se cap excepció en el cas d'acers endurits per deformació en fred i sotmesos a 
tractaments tèrmics especials. 
 Col·locació. 
 Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid siga o no adherent. 
Se disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols i es fixaran entre si per mitjà de les 
oportunes subjeccions, mantenint-se per mitjà de peces adequades la distància a l'encofrat, de 
manera que quede impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació 
del formigó, i permetent a este envoltar-les sense deixar carboneres. 
 Estes precaucions hauran d'extremar-se amb els cércols dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o volades, per a evitar el seu descens. 
 La distància horitzontal lliure entre dos barres consecutives, llevat que estiguen en 
contacte, serà igual o superior al major dels tres valors següents: 

 Un centímetre (1 cm). 
 El diàmetre de la major. 
 Els sis quints (6/5) de la grandària tal que el vuitanta-cinc per cent (85%) de l'àrid total 
siga inferior a eixa grandària. 

 La distància vertical entre dos barres consecutives, llevat que estiguen en contacte, serà 
igual o superior al major dels dos valors següents: 
 Un centímetre (1 cm). 
 Setanta-cinc centèsimes (0'75) del diàmetre de la major. 
 Per als entroncaments i solapes se seguiran les instruccions de la direcció d'obres. 
 Abans de començar les operacions de formigonat, el contractista haurà d'obtindre de la 
direcció d’obra l'aprovació per escrit de les armadures col·locades. 
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 Mesurament i abonament. 
 Es mesurarà i abonarà pels quilograms (kg) deduït dels plànols, a partir de les longituds 
d'armadura en ells definides. El preu inclou el subministrament de material, preparació i 
col·locació en el lloc d'ocupació, així com els retalls, despuntes i solapes necessaris i els 
elements de separació i subjecció que dispose o ordene el director de les obres.  
 L'acer emprat en barreres rígides o altres elements prefabricats, no seran objecte de 
mesurament i abonament per este concepte, quedant inclòs en el preu de la unitat 
corresponent, i igualment en aquells elements on forme part de la unitat. 
 
 3.4.2. FORMIGONS. 
 Definició. 
 Es defineix com a formigó el producte format per la mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid 
gros i eventualment productes d'addició, que al forjar i endurir adquirixen una notable 
resistència. 
 Materials. 
 Els materials que componen el formigó compliran el que disposa l'article 610 del         
PG-3/75. 
 Tipus i característiques dels formigons: 
 Formigó H-150: 

 Consistència: Serà la fixada pel director de l'obra. 
 Compactació: S'efectuarà per vibració. 
 Grandària màxima de l'àrid: Es triarà d'acord amb l'EH-91, en cada cas. 
 Tipus de ciment: II-35. 

 Formigó H-200: 
 Consistència: Serà la fixada pel director de l'obra. 
 Compactació: S'efectuarà per vibració. 
 Grandària màxima de l'àrid: Es triarà d'acord amb l'EH-91, en cada cas. 
 Tipus de ciment: II-35. 
 Resistència característica: dos-cents (200) kg/cm², segons la definició de la Instrucció 
per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat. 

 Additius. 
 Podrà autoritzar-se l'ús de qualsevol tipus d'additius sempre que es justifique, a juí del 
director de l'obra, que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte 
desitjat sense pertorbar les altres característiques del formigó. 
 En els formigons destinats a la fabricació d'elements pretesats no podran utilitzar-se, 
com a additius, el clorur càlcic, qualsevol altre tipus de clorur ni, en general, accelerants en la 
composició del qual intervinguen els dits clorurs o altres compostos químics que puguen 
ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures. 
 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
 A l'efecte de comprovar que la dosificació emprada proporciona formigons amb les 
resistències exigides es fabricarà un mínim de sis (6) provetes per cada pastada. 
 Estes provetes es trencaran una a set (7) dies, la segona a catorze (14) i les quatre (4) 
restants a vint-i-huit (28) dies. Una vegada fet l'assaig i determinada la dosificació no podrà 
alterar-se sense l'autorització del director d'obra i la realització de nous assajos. 
 La consistència del formigó no serà mai fluida i serà la necessària perquè no es formen 
carboneres ni refluïsca la pasta. 
 Fabricació. 
 S'admetrà una tolerància en pes del tres per cent (3%) respecte al ciment, del vuit per 
cent (8%) respecte a cada un dels tipus d'àrids i del tres per cent (3%) respecte a la relació 
aigua-ciment, tot això respecte de la dosificació prèviament aprovada. 
 La dosificació del ciment serà sempre en pes. La dels àrids també, però 
excepcionalment en cas d'avaria de les bàscules, el director d'obra podrà autoritzar la 
dosificació volumètrica si esta es realitza amb suficients garanties. 
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 El període de batut estarà comprés entre un (1) i tres (3) minuts, augmentant-se si la 
capacitat de la formigonera superara el metre cúbic. 
 La compactació s'efectuarà per vibració. 

Abocament. 
 En formigons molt eixuts o períodes calorosos es disminuirà, a juí del director d'obra, el 
interval màxim de temps a transcórrer entre fabricació i abocament. 
 Compactació. 
 Tots els formigons col·locats es vibraran. Els vibradors de superfície només podran ser 
utilitzats quan, simultàniament, s'empre una vibració en la massa prou enèrgica i uniforme que 
assegure una compactació almenys anàloga segons el parer de la direcció d’obra a què aquells 
produiran en els paraments vistos. 

  Si s'empren vibradors d'agulla, retirant-se lentament, la distància entre els successius 
punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per a produir, en tota la superfície de la massa 
vibrada, la humectació brillant però sense arribar a produir reflux d'aigua o segregació de fins. 
Quan es formigone per capes, es ficarà el vibrador fins que la punta s'introduïsca en la capa 
subjacent anteriorment col·locada sobre capes ja forjades. En tot cas, sempre que s'empren 
aparells d'este tipus, s'haurà d'efectuar una passada final del vibrador per el interior de la 
massa, posant especial atenció a evitar tot contacte dels vibradors amb les possibles 
armadures. 
 Quan les superfícies que es vagen a vibrar siguen inclinades, es començarà el vibrat per 
la part inferior, de manera que la consolidació s'incremente amb el pes del formigó afegit. 
 Curat. 
 Una vegada endurit el formigó, es mantindran humides les superfícies durant deu (10)  
dies, com a mínim, a menys que es recobrisquen amb una capa de formigó fresc. 
 Quan per determinades circumstàncies el curat per reg no siga convenient, podran 
aplicar-se a les superfícies impermeabilitzants líquids o altres tractaments o tècniques  
especials destinats a impedir o reduir eficaçment l'evaporació, sempre que tals mètodes 
presenten les garanties que s'estime necessàries en cada cas i siguen autoritzats per la 
Direcció d’obra. Abans de col·locar sobre les superfícies així tractades noves capes de formigó, 
hauran d'eliminar-se els productes del tractament per mitjà del picat i neteja de les mateixes. 
 Control de qualitat. 
 El control de qualitat es realitzarà d'acord amb allò que s'ha prescrit en la instrucció    
EH-91. 
 Mesurament i abonament 
 Els formigons s'abonaran pels metres cúbics (m3) realment fabricats i col·locats en obra, 
mesurats sobre els plànols de construcció. 
 No seran objecte d'abonament independent aquells formigons que entren en unitats 
d'obra com a part integrant de les mateixes, ni els excessos que per deixadesa o conveniència 
execute el contractista sobre els volums teòrics. 
 
 3.4.3. MORTERS DE CIMENT. 
 Definició. 
 Es definixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
 Eventualment, pot contindre algun producte d'addició per a millorar alguna de les seues 
propietats, la utilització de la qual haurà d'haver sigut prèviament aprovada per la direcció 
d’obra. 
 Materials. 
 El morter de ciment utilitzat serà M-40a (1:6). 
 Fabricació. 
 La mescla del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà 
sobre un pis impermeable. 
 El ciment i l'arena es mesclaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, una 
vegada batuda la massa, tinga la consistència adequada per a la seua aplicació en obra. 
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 Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-se tot aquell que haja 
començat a forjar i el que no haja sigut empleat dins dels quaranta-cinc minuts (45 min) que 
seguisquen al seu pastament. 
 Limitacions d'ocupació. 
 Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que 
diferisquen d'ell en el tipus de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells: bé per mitjà d'una 
capa intermèdia molt compacta de morter fabricat amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant 
que el morter o formigó primerament fabricat estiga eixut, o bé impermeabilitzant 
superficialment el morter més recent. 
 
 Mesurament i abonament. 
 No serà objecte d'abonament independent per considerar-se com a part integrant 
d'altres unitats d'obra. 
 
 3.4.4. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. 
 Definició. 
 Es definixen com a obres de formigó armat o en massa, aquelles en les quals s'utilitza 
com a material fonamental el formigó, reforçat si és el cas amb armadures d'acer que 
col·laboren amb el formigó per a resistir els esforços. 
 Materials. 
 Es considerarà el que disposen els articles de "Formigons" i "Armadures d'acer a 
emprar en formigó armat" del present Plec. 
 Execució. 
 S'executarà allò que s'ha previst en l'article 630 del PG-3/75. 
 Mesurament i abonament. 
 El formigó es mesurarà per metre cúbic (m3) realment col·locat en obra, mesurat sobre 
els plànols, d'acord amb el tipus i situació en obra. 
 No serà objecte d'abonament independent el formigó que forme part d'altres unitats 
d'obra. 
 L'acer es mesurarà per quilogram (kg) realment col·locat en obra. 
 No serà objecte d'abonament independent l'acer que forme part d'altres unitats d'obra. 
 
 3.4.5. ENCOFRATS. 
 Definició. 
 Es defineix com encofrat l'element destinat al model in situ de formigons i morters. 
 Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per açò últim el que queda englobat dins del 
formigó. La unitat inclou materials (taulers, llistonets per a aixamfranar arestes, llistons, etc...), 
construcció, muntatge, desmuntatge, apuntalaments i neteja. 
 Els encofrats podran ser metàl·lics o de fusta atenent a allò que s'ha prescrit en el 
present projecte, seran de primera qualitat i inclouran albergines per a aixamfranar els cantons. 
 Execució. 
 S'autoritzarà l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, la utilització i resultats del 
qual estiguen sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia d'aquelles altres que 
es proposen i que, per la seua novetat, no tinguen la dita sanció. 
 Els encofrats de fons dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 ml) de llum 
lliure, es disposaran amb la contrafeta necessària perquè, una vegada desencordat i carregat 
l'element, aquest conserve una lleugera concavitat en el intradós. 
 El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resulten ben acabades, col·locant, si és necessari, angulars metàl·lics en les arestes exteriors 
de l'encofrat, o utilitzant un altre procediment semblant en la seua eficàcia. La direcció d’obra 
podrà autoritzar, no obstant això, l'ús d'albergines per a aixamfranar dites arestes. No es 
toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) en les línies d'arestes. 
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 Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser prou uniformes i llises per a 
aconseguir que els paraments de les peces de formigó modelades en aquells no presenten 
defectes, bombaments, ressalts, ni rebaixes de més de cinc mil·límetres (5 mm) d'altura. 
 Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que a elles es puguen aplicar, no 
hauran de contindre substàncies perjudicials per al formigó. 
 Abans de començar les operacions de formigonat, el contractista haurà d'obtindre de la 
direcció d’obra l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 
 El desencordat haurà de realitzar-se tan prompte siga possible, sense perill per al 
formigó, a fi d'iniciar com més prompte millor les operacions de curat. 
 Mesurament i abonament. 
 Els encofrats es mesuraran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó, mesurats 
sobre plànols. 
 No seran objecte d'abonament independent aquells encofrats que formen part d'altres 
unitats d'obra, i igualment queda inclòs la trava i els apuntalaments necessàris. 
 

3.4.6. APUNTALAMENT. 
 Definició. 
 Construccions provisionals de fusta, acer o mixta, que serveixen per a la consolidació 
del terreny, fins a l'estabilització del mateix. 
 Materials. 
 Fusta, amb dimensions suficients per oferir la resistència necessària, amb una 
durabilitat natural igual almenys, a la que presenta el pi silvestre, sa i amb exclusions 
d'alteracions per putrefacció i exempta de fractures per compressió. 
 Acer, podran ser perfils laminats i xapes. 
 Execució. 
 Serà realitzada per operaris de suficient experiència com a apuntaladors, dirigits per un 
tècnic que posseïsca els coneixements i l'experiència adequada. 
 En terrenys bons, amb terres cohesionades, se sostindran els talusos verticals, abans 
de l'apuntalament fins una altura de seixanta centímetres (60 cm) o vuitanta centímetres (80 
cm) una vegada aconseguida esta profunditat, es col·locaran cinturons horitzontals 
d'apuntalament, formats per dos (2) o tres (3) taules horitzontals, sostingudes per taulers 
verticals que al seu  torn estan apuntalats amb fustes o gats metàl·lics. 
 Quan l'apuntalament s'executa amb taules verticals, es col·locaran segons la naturalesa, 
actuant per seccions successives d'un metre vuitanta centímetres (1'80 cm), de profunditat com 
a màxim, sostenint les parets amb taules de dos metres (2 ml), disposades verticalment, 
quedant subjecte per marcs horitzontals. 
 Segons la cohesió de la terra que es treballa, en terrenys dubtosos o roïns, s'apuntala  
verticalment a mesura que es procedeix a l'extracció de terres. 
 Mesurament i abonament. 
 Mesurament i valoració per metre quadrat (m²) d'apuntalament. L'esgotament del nivell 
freàtic no serà d'abonament independent per estar inclòs en esta unitat d'obra. 
 
 3.5. DRENATGE. 
 
 3.5.1. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM. 
 Definició 
 Es defineixen com a conduccions de clavegueram o canelles per a drenatge els 
conductes circulars de formigó encadellat, armat i de PVC, l'objectiu dels quals és conduir 
l'aigua a les zones d'evacuació, o donar continuïtat als llits existents, que darrere de la 
implantació de la carretera veurien alterat o tancat el seu curs anterior. 
 Materials 
 Tubs 
 Els tubs a emprar seran de PVC corrugat doble paret segons queda reflectit en el 
Document núm. 2. 
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 La connexió d'embornal a pou de registre es realitzarà amb tub de PVC de diàmetre 300 
mm, les connexions d'edificació a la xarxa de clavegueram es realitzaran amb canonada de 
PVC de 300 mm de diàmetre. 
 En tot cas hauran de permetre el pas lliure pel seu interior d'un disc o esfera de 
diàmetre un i mig mil·límetre menor que l'assenyalat pel tub. 
 Execució 
 Realització del conducte 
 L'execució de les obres, inclou les operacions següents: 
 - Excavació en rasa. 
 - Subministrament del tub, inclús juntes. 
 - Preparació  del seient o de la solera. 
 - Col·locació dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres elements o 
canonades, en ampliacions es realitzarà el sanejament necessari de l'obra existent i la seua 
neteja. 
 - Farcit de la rasa. 
 La preparació del seient consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit d'arena o material anàleg, per al correcte 
seient dels tubs, juntes, colzes, etc. 
 Una vegada preparat el seient es procedirà a la col·locació dels tubs. 
 Abans d'abaixar els tubs a la rasa s'examinaran estos i s'apartaran els que presenten 
deterioraments perjudicials. 
 S'abaixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el 
seu pes i longitud. 
 Una vegada els tubs en el fons de la rasa s'examinaran per a cerciorar-se que el seu 
interior està lliure de terra, pedres, eines de treball, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecta 
alineació, aconseguit la qual cosa es procedirà a calçar-los i recolzar-los amb un poc de 
material de rebliment per a impedir el seu moviment. Cada tub haurà de centrar-se 
perfectament amb els adjacents, en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent, la 
canonada es col·locarà en sentit ascendent. En el cas que a juí de l'enginyer director de les 
obres no siga possible col·locar-la en sentit ascendent, es tindran les precaucions degudes per 
a evitar el lliscament dels tubs. Si es necessitara reajustar algun tub haurà d'alçar-se el 
farciment i preparar-ho com per a la seua primera col·locació. 
 Generalment no es col·locaran mes de cent metres de canonada sense procedir al 
farcit, almenys parcial, de la rasa per a protegir-los, en la mesura que es puga, dels colps, 
variacions de temperatura i evitar la possible flotació de la canonada en cas d'inundació de la 
rasa. Sempre que siga possible i per a evitar la mencionada flotació, la rasa es mantindrà lliure 
d'aigua esgotant amb bomba o deixant desaigües en l'excavació. 
 Cada vegada que s'interrompa la col·locació de canonada es taponaran els extrems 
lliures procedint, no obstant esta precaució, a examinar amb tota atenció el interior de la 
canonada al reprendre el treball, per si poguera haver-se introduït algun cos estrany en la 
mateixa. 
 Mesurament i abonament  

Les canonades es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) realment col·locats, 
segons els preus del Quadre de Preus núm. 1. El preu inclou el cost de la canonada, juntes i 
col·locació. 
 Els assajos i proves que es realitzen per estar fixats en el projecte o per indicació de 
l'enginyer director de les obres, seran realitzats i costejats pel contractista. 
 

3.5.2. ARQUETES I POUS DE REGISTRE. 
 Definició. 
 Esta unitat comprén l'execució d'arquetes i pous de registre de formigó, per als 
conductes de drenatge i evacuació d'aigües. 
 La forma i dimensions de les arquetes i pous, així com els materials a utilitzar, seran els 
definits en els plànols. 
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 Els pous de registre a emprar seran de 1.200 mm de diàmetre. Les arquetes utilitzades 
són  de 40x40 cm. 
 Execució. 
 Una vegada efectuada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes o 
pous de registre, d'acord amb les condicions assenyalades en els articles del PG-3. 
 Mesurament i abonament. 
 S'abonaran per unitats (ud) realment executades, quedant incloses en les mateixes 
l'excavació, maquinària i mà d'obra, així com els elements necessaris per a la seua execució i 
el transport de sobrants a abocador. 
 3.5.3. EMBORNALS I ALBELLONS. 
 Definició 
 Es defineix com a embornal la boca o forat per on es buida l'aigua de pluja de les 
calçades o voreres d'un carrer, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol 
construcció. Es defineix com a albelló la boca de desaigüe, generalment protegida per una 
reixeta, que complix una funció anàloga a la de l'embornal, però disposada en forma que 
l'entrada de l'aigua siga en sentit sensiblement vertical.  
 Materials 

Els embornals i albellons seran rectangulars de doble reixeta de 85x34 cm, de formigó     
H-200, que reunirà els requisits que es fixen en l'article 3.4.3. "Formigons" d'aquest Plec. 
 Les reixetes de tancament dels embornals o albellons, contindran dispositiu antirobatori 
i seran de ferro colat, de segona fusió i de qualitat superior i haurà de presentar en la seua 
fractura un gra fi i homogeni, sense clavills ni cap falta que puga alterar la resistència o la bona 
forma de la peça, que haurà d'estar ben modelada. 
 Execució. 
 Els embornals o albellons s'executaran segons allò que s'ha indicat en els plànols del 
projecte i d'acord amb allò que s'ha especificat en els articles d'aquest plec per als distints 
materials i unitats d'obra. 
 Després de la terminació de cada unitat es procedirà a la seua neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de llim, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, havent de 
mantindre's lliures de tals acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.  
 Mesurament i abonament 
 Els embornals i albellons s'abonaran per unitats (ud) realment executades en obra. El 
preu assenyalat per aquestes unitats en els Quadres de Preus comprenen, l'excavació, 
manipulació i ús de tots els materials per a la construcció de les mateixes, maquinària i mà 
d'obra necessària per a la seua execució i totes les necessitats circumstancials es que 
requerisquen per a la correcta terminació de la unitat, queda inclòs així mateix, la reixeta i els 
elements necessaris per a la seua col·locació i el transport de sobrants a abocador. 
 
  
 
 3.7. AUXILIARS. 
 

3.7.1. TRANSPORT ADDICIONAL. 
 Mesurament i abonament 
 No s'abonarà res per este concepte al considerar-se inclòs dins dels costos de les 
diferents unitats d'obra. 
 

3.7.2. UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC. 
 Definició 
 Es defineixen com a unitats d'obra no incloses expressament en el Plec, aquelles unitats 
que per la seua difícil determinació o per haver-se realitzat algun canvi en l'execució de les 
obres, no han sigut incloses en el projecte. 
 Materials 
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 Els materials no inclosos expressament en el present plec o en els plànols i projectes, 
seran d'aprovada i reconeguda qualitat, havent de presentar el contractista, per a demanar 
l'aprovació del director d'obra, quants catàlegs, mostres, informes i certificats dels 
corresponents fabricants s'estimen necessaris. Si la informació no es considera suficient, 
podran exigir-se els assajos oportuns per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 
 Execució 
 Les unitats d'obra no incloses expressament en el plec o en els plànols i projecte, 
s'executaran d'acord amb allò que s'ha sancionat pel costum com a regles de bona construcció 
i les indicacions que sobre el particular assenyale l'enginyer director de les obres. 
 Mesurament i abonament 
 Per a la formació dels preus corresponents i fixació de les condicions de mesurament i 
abonament, quan es jutge necessari executar obres que no figuren en el pressupost del 
projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o materials anàlegs,  si els 
haguera i, quan no, es discutiran davant del director de les obres i el contractista, sotmetent-los 
a l'aprovació superior si resultara acord. 
 

3.7.3. CONSERVACIÓ DE LES OBRES. 
 Una vegada acabades les obres i abans de la recepció de les mateixes, es procedirà a 
la seua neteja general retirant els materials sobrants o rebutjats, runes obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems i edificis que no siguen necessaris per a la conservació durant el 
termini de garantia. Esta neteja s'estendrà a les zones de domini, servituds i afeccions de la via, 
així com als terrenys que hagen sigut ocupats temporalment, havent de quedar els uns i els 
altres en situació anàloga a com es trobaven abans del inici de les obres o en relació al seu 
entorn. 
 Durant el termini de garantia, la conservació de les obres serà de compte exclusiu del 
contractista, el que les tindrà constantment en perfecte estat i si així no ho fera, l'administració 
fixarà un termini per a efectuar les reparacions necessàries, transcorregut el qual, si no ho fera, 
ho efectuarà l'administració a càrrec del contractista, passant-li el corresponent càrrec, que, si 
no ho fera efectiu en el termini que se li assenyale, motivarà es procedisca judicialment contra 
el mateix, per a rescabalar-se del seu import, amb independència de la pèrdua de la fiança com 
a sanció. 
 
 3.7.4. DISPOSICIONS APLICABLES. 
 Regirà tot allò que s'ha especificat en el capítol I, quant a disposicions legals aplicables. 
  
 3.7.5. TERMINI DE GARANTIA. 

El termini de garantia s'estableix en un any des de la data de recepció de les obres. 
 Durant dit termini el contractista queda obligat a mantindre les obres i instal·lacions en 
perfecte estat de funcionament i conservació, esmenant les deficiències i avaries que es 
produïren, havent de procedir a la seua reparació en els terminis estipulats, aplicant-se-li en 
cas contrari les penalitzacions corresponents que es deduiran de la fiança depositada pel 
mateix. 
 Recepció. 
 Transcorregut el termini de garantia, es procedirà, si les obres estan en perfectes 
condicions, a alçar la corresponent acta de recepció. 
 
 3.7.6. REVISIÓ DE PREUS. 
 No s'aplicarà revisió de preus. 
 
 3.7.7. SEGURETAT I SALUT. 
 Són de compliment obligatori les disposicions contingudes en: 

 Estatut de treballadors. 
 Ordenança general de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
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 Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E.16-3-71). 
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 16-5-52). 
 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9-9-70). 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5/74) (B.O.E. 
29-5-74). 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (O.M. 19-
12-77) (B.O.E. 13/26-1-78). 
 Reglament Tècnic de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-69) (B.O.E.27-12-68). 
 Normes per a senyalització d'obres en les carreteres 8.3-IC (O.M. 31-8-87). 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre: Prevenció de Riscos Laborals. 
 R.D. 485/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el 
treball. 
 R.D. 39/1997 de 17 de gener, desenvolupat per l'Ordre de 27 de juny que aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 R.D. 1215/1997 de 18 de juliol: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels treballadors dels equips de treball. 
 R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre: Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
Obres de Construcció. 

 Igualment haurà de complir-se qualsevol tipus de normativa posterior que estiga vigent 
en la data de licitació de les obres. 
 

L’Olleria, novembre de 2016. 
Els arquitectes, 

 
 
 

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans 
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

1.1 u Desmontaje de juego infantil de exterior, incluso
acopio en almacén para posterior colocación o
retirada. 25,39 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de pavimentos de seguridad de
caucho, realizada con medios mecánicos y
manuales, retirada de escombros y carga, según
NTE/ADD-10. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición de 5-10cm de espesor de solera de
hormigón en masa para conseguir cota para poder
colocar el pavimento de losa rectangular de
hormigón, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4 m2 Demolición y levantado de pavimento existente
en plaza, solamente pavimento y mortero de
agarre, incluso recuperación de piezas, realizada
con medios mecánicos y manuales, retirada de
escombros y carga, según NTE/ADD-10. 2,04 DOS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición y levantado de pavimento existente
en plaza, solamente pavimento y mortero de
agarre, incluso carga. 1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.6 m. Recorte de pavimento o firme con cortadora de
pavimentos, en firmes de hormigón, mezcla
bituminosa en caliente, mezcla delante o
tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza
por medios manuales. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.7 m2 Demolición y levantado de base de pavimento
de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero. 4,66 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO
2.1 m2 Solera realizada con hormigón HNE-15/B/20

con un espesor de 5cm extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano con terminación
mediante reglado y curado mediante riego 4,18 CUATRO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

2.2 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón
color similar a los existentes, tipo metropolitan de
Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado
superficial liso, colocado en forma de espiga según
detalle de proyecto, sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento,
enlechado, utilizando un 60% de piezas
recuperadas, i/p.p. de cortes para ajustar a forma,
junta de dilatación, relleno de juntas con arena de
sílice y limpieza. 13,19 TRECE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.3 m2 Pavimento de seguridad, contínuo, de
poliuretano y caucho de 50 mm. de espesor total,
resistente a la intemperie y antideslizante en color a
determinar por la D.F., colocada sobre una
superficie de hormigón, compuesto por una capa
de imprimación, una capa de gránulos de caucho
de 1/16 mm. y 1/8 mm. mezclados con un ligante
de poliuretano monocomponente y una capa de
gránulos de color de 10 mm. mezclados con ligante
de poliuretano monocomponente, incluso
eliminación de restos y limpieza. 39,47 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.4 u Suministro y colocación de conjunto modular
modelo R4251 multijuego de Agapito o similar,
realizado con madera laminada, polietileno de alta
densidad y tornillería de acero, eliminación de
restos y limpieza. Totalmente acabado. 5.764,61 CINCO MIL SETECIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.5 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa
con un espesor de 15 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 15x15 de diámetro 5-5 B 500 S
colocado sobre terreno limpio y compactado a
mano extendido mediante reglado y acabado
fratasado. 12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3 SEGURIDAD Y SALUD
3.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,

colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 136,40 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

4 GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1 ud Transporte y gestión de los residuos generados

durante la construcción. 65,20 SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 EADR.1cb m2 Demolición de 5-10cm de espesor de solera de hormigón en
masa para conseguir cota para poder colocar el pavimento de
losa rectangular de hormigón, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,200 h 13,70 2,74
(Maquinaria)
Compr diésel 4m3 0,100 h 4,84 0,48
Martll picador 80mm 0,100 h 3,28 0,33
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,11

Total por m2: 3,73

Son TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

2 EADR.1eb m2 Demolición de pavimentos de seguridad de caucho,
realizada con medios mecánicos y manuales, retirada de
escombros y carga, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,083 h 13,70 1,14
(Maquinaria)
Camión basculante 4x4 14 t. 0,016 h. 33,33 0,53
Compresor diésel 4m3 0,010 h 3,24 0,03
Martillo picador neumático 0,010 h 0,71 0,01
(Medios auxiliares) 0,03
Costes indirectos 0,05

Total por m2: 1,79

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

3 EADR.1eb… m2 Demolición y levantado de pavimento existente en plaza,
solamente pavimento y mortero de agarre, incluso recuperación
de piezas, realizada con medios mecánicos y manuales, retirada
de escombros y carga, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,100 h 13,70 1,37
(Maquinaria)
Camión basculante 4x4 14 t. 0,016 h. 33,33 0,53
Compresor diésel 4m3 0,010 h 3,24 0,03
Martillo picador neumático 0,010 h 0,71 0,01
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por m2: 2,04

Son DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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4 EADW.9a u Desmontaje de juego infantil de exterior, incluso acopio en
almacén para posterior colocación o retirada.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 1,200 h 14,83 17,80
(Maquinaria)
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,250 h 25,46 6,37
(Medios auxiliares) 0,48
Costes indirectos 0,74

Total por u: 25,39

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u

5 ECSS.6a m2 Solera realizada con hormigón HNE-15/B/20 con un espesor
de 5cm extendido sobre terreno limpio y compactado a mano
con terminación mediante reglado y curado mediante riego

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,100 h 14,83 1,48
(Materiales)
HNE-15 blanda TM 20 0,050 m3 50,00 2,50
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,12

Total por m2: 4,18

Son CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m2

6 ERSF17aa m2 Pavimento de seguridad, contínuo, de poliuretano y caucho
de 50 mm. de espesor total, resistente a la intemperie y
antideslizante en color a determinar por la D.F., colocada sobre
una superficie de hormigón, compuesto por una capa de
imprimación, una capa de gránulos de caucho de 1/16 mm. y 1/8
mm. mezclados con un ligante de poliuretano monocomponente
y una capa de gránulos de color de 10 mm. mezclados con
ligante de poliuretano monocomponente, incluso eliminación de
restos y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 14,71 2,21
(Materiales)
Adhesivo poliuretano 1,000 kg 10,36 10,36
Loseta elástica PU 600x600x40 ng 1,000 m2 25,00 25,00
(Medios auxiliares) 0,75
Costes indirectos 1,15

Total por m2: 39,47

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7 ERSS.7a m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un
espesor de 15 cm. reforzada con malla electrosoldada ME 15x15
de diámetro 5-5 B 500 S colocado sobre terreno limpio y
compactado a mano extendido mediante reglado y acabado
fratasado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,076 h 14,71 1,12
Peón especializado construcción 0,067 h 14,83 0,99
Peón ordinario construcción 0,191 h 13,70 2,62
(Maquinaria)
Hormigonera diesel 0,230 h 2,07 0,48
(Materiales)
Agua 0,045 m3 0,92 0,04
CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 70,98 0,07
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,048 t 65,86 3,16
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,130 t 6,78 0,88
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,253 t 6,59 1,67
Mallazo ME 15x15 ø 5-5 1,000 m2 1,05 1,05
(Medios auxiliares) 0,24
Costes indirectos 0,37

Total por m2: 12,69

Son DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

8 GESTRES ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la
construcción.

Sin descomposición 63,30
Costes indirectos 1,90

Total por ud: 65,20

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

9 PB u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y
servicios) en toda la obra de acuerdo con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este
fin.

Sin descomposición 132,43
Costes indirectos 3,97

Total por u: 136,40

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por u

10 U01AB010.2 m2 Demolición y levantado de pavimento existente en plaza,
solamente pavimento y mortero de agarre, incluso carga.

(Mano de obra)
Capataz 0,009 h. 17,63 0,16
Peón ordinario 0,009 h. 15,35 0,14
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,020 h. 30,56 0,61
Camión basculante 4x4 14 t. 0,016 h. 33,33 0,53
(Medios auxiliares) 0,03
Costes indirectos 0,04

Total por m2: 1,51

Son UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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11 U01AF205 m2 Demolición y levantado de base de pavimento de hormigón
armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

(Mano de obra)
Capataz 0,002 h. 17,63 0,04
Oficial segunda 0,021 h. 16,62 0,35
Peón ordinario 0,018 h. 15,35 0,28
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,045 h. 44,55 2,00
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,010 h. 30,56 0,31
Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,045 h. 8,69 0,39
Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 33,33 0,67
Canon de escombros a vertedero 0,200 m3 0,60 0,12
Equipo oxicorte 0,045 h. 4,15 0,19
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,14

Total por m2: 4,66

Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

12 U04VBL020 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a
los existentes, tipo metropolitan de Fenollar o similar, de
60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de
espiga según detalle de proyecto, sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento, enlechado,
utilizando un 60% de piezas recuperadas, i/p.p. de cortes para
ajustar a forma, junta de dilatación, relleno de juntas con arena
de sílice y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,166 h. 17,62 2,92
Peón ordinario 0,127 h. 15,35 1,95
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 2,00 0,02
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,033 m3 13,95 0,46
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,008 t. 83,57 0,67
Agua 0,009 m3 0,90 0,01
Losa rectan.lisa color 60x40x7 0,400 m2 15,72 6,29
Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,20 0,20
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,38

Total por m2: 13,19

Son TRECE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m2

13 U18F100 m. Recorte de pavimento o firme con cortadora de pavimentos,
en firmes de hormigón, mezcla bituminosa en caliente, mezcla
delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por
medios manuales.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,349 h. 15,35 5,36
(Maquinaria)
Cortadora de pavimentos 0,432 h. 6,63 2,86
(Medios auxiliares) 0,33
Costes indirectos 0,26

Total por m.: 8,81

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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14 USCM.1c u Suministro y colocación de conjunto modular modelo R4251
multijuego de Agapito o similar, realizado con madera laminada,
polietileno de alta densidad y tornillería de acero, eliminación de
restos y limpieza. Totalmente acabado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 2,045 h 14,71 30,08
Peón ordinario construcción 2,047 h 13,70 28,04
(Materiales)
R4251 multijuego de Agapito 1,000 u 5.428,85 5.428,85
(Medios auxiliares) 109,74
Costes indirectos 167,90

Total por u: 5.764,61

Son CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por u

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 U Desmontaje de juego infantil de exterior, incluso acopio en almacén para posterior colocación
o retirada.

Total u  ......: 5,00

1.2 M2 Demolición de pavimentos de seguridad de caucho, realizada con medios mecánicos y
manuales, retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10

146,20 146,20

Total m2  ......: 146,20

1.3 M2 Demolición de 5-10cm de espesor de solera de hormigón en masa para conseguir cota para
poder colocar el pavimento de losa rectangular de hormigón, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10

146,20 146,20

Total m2  ......: 146,20

1.4 M2 Demolición y levantado de pavimento existente en plaza, solamente pavimento y mortero de
agarre, incluso recuperación de piezas, realizada con medios mecánicos y manuales, retirada
de escombros y carga, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos
1 47,90 0,60 28,74perímetro área de juegos existente
1 47,10 0,60 28,26perímetro nueva área de juegos

188,70 188,70

Total m2  ......: 188,70

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2 Solera realizada con hormigón HNE-15/B/20 con un espesor de 5cm extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos

131,70 131,70

Total m2  ......: 131,70

2.2 M2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a los existentes, tipo metropolitan de
Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de espiga
según detalle de proyecto, sobre solera de hormigón existente, sentada con mortero de
cemento, enlechado, utilizando un 60% de piezas recuperadas, i/p.p. de cortes para ajustar a
forma, junta de dilatación, relleno de juntas con arena de sílice y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10
1 47,90 0,60 28,74perímetro área de juegos existente
1 47,10 0,60 28,26perímetro nueva área de juegos

203,20 203,20

Total m2  ......: 203,20

2.3 M2 Pavimento de seguridad, contínuo, de poliuretano y caucho de 50 mm. de espesor total,
resistente a la intemperie y antideslizante en color a determinar por la D.F., colocada sobre una
superficie de hormigón, compuesto por una capa de imprimación, una capa de gránulos de
caucho de 1/16 mm. y 1/8 mm. mezclados con un ligante de poliuretano monocomponente y
una capa de gránulos de color de 10 mm. mezclados con ligante de poliuretano
monocomponente, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos

131,70 131,70

Total m2  ......: 131,70

2.4 U Suministro y colocación de conjunto modular modelo R4251 multijuego de Agapito o similar,
realizado con madera laminada, polietileno de alta densidad y tornillería de acero, eliminación
de restos y limpieza. Totalmente acabado.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00p.p. sin ascensor

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00p.p. sin ascensor

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición
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1.1 U Desmontaje de juego infantil de exterior, incluso acopio en almacén para posterior
colocación o retirada.

Total u  ......: 5,00 25,39 126,95

1.2 M2 Demolición de pavimentos de seguridad de caucho, realizada con medios mecánicos y
manuales, retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10

146,20 146,20

Total m2  ......: 146,20 1,79 261,70

1.3 M2 Demolición de 5-10cm de espesor de solera de hormigón en masa para conseguir cota para
poder colocar el pavimento de losa rectangular de hormigón, realizada con martillo
neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10

146,20 146,20

Total m2  ......: 146,20 3,73 545,33

1.4 M2 Demolición y levantado de pavimento existente en plaza, solamente pavimento y mortero de
agarre, incluso recuperación de piezas, realizada con medios mecánicos y manuales,
retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos
1 47,90 0,60 28,74perímetro área de juegos

existente
1 47,10 0,60 28,26perímetro nueva área de

juegos
188,70 188,70

Total m2  ......: 188,70 2,04 384,95

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 1.318,93

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Solera realizada con hormigón HNE-15/B/20 con un espesor de 5cm extendido sobre terreno
limpio y compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos

131,70 131,70

Total m2  ......: 131,70 4,18 550,51

2.2 M2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a los existentes, tipo metropolitan
de Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de espiga
según detalle de proyecto, sobre solera de hormigón existente, sentada con mortero de
cemento, enlechado, utilizando un 60% de piezas recuperadas, i/p.p. de cortes para ajustar a
forma, junta de dilatación, relleno de juntas con arena de sílice y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 102,10 102,10área de juegos existente
1 44,10 44,10
1 47,90 0,60 28,74perímetro área de juegos

existente
1 47,10 0,60 28,26perímetro nueva área de

juegos
203,20 203,20

Total m2  ......: 203,20 13,19 2.680,21

2.3 M2 Pavimento de seguridad, contínuo, de poliuretano y caucho de 50 mm. de espesor total,
resistente a la intemperie y antideslizante en color a determinar por la D.F., colocada sobre
una superficie de hormigón, compuesto por una capa de imprimación, una capa de gránulos
de caucho de 1/16 mm. y 1/8 mm. mezclados con un ligante de poliuretano
monocomponente y una capa de gránulos de color de 10 mm. mezclados con ligante de
poliuretano monocomponente, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 131,70 131,70nueva área de juegos

131,70 131,70

Total m2  ......: 131,70 39,47 5.198,20

2.4 U Suministro y colocación de conjunto modular modelo R4251 multijuego de Agapito o
similar, realizado con madera laminada, polietileno de alta densidad y tornillería de acero,
eliminación de restos y limpieza. Totalmente acabado.

Total u  ......: 1,00 5.764,61 5.764,61

Total presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO : 14.193,53

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00p.p. sin ascensor

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 136,40 136,40

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 136,40

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la construcción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00p.p. sin ascensor

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 65,20 65,20

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 65,20

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.318,93
2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO 14.193,53
3 SEGURIDAD Y SALUD 136,40
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 65,20

Total .........: 15.714,06

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà
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Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.318,93
Capítulo 2 FIRMES, PAVIMENTOS Y JUEGO 14.193,53
Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 136,40
Capítulo 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 65,20
Presupuesto de ejecución material 15.714,06
13% de gastos generales 2.042,83
6% de beneficio industrial 942,84
Suma 18.699,73
21% I.V.A. 3.926,94
Presupuesto de ejecución por contrata 22.626,67

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Almoines, noviembre de 2016
Los  Arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Proyecto: MILLORES PLAÇA JOAQUIM DEUSA. 1ª FASE. ALMOINES
Capítulo Importe
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