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Document

- Marc legal
M. MEMÒRIA
DD. DADES GENERALS

Complint el Decret 201/1994 es considerarà:
- Productor del residu; el titular de l’empresa que efectuarà les operacions d’enderrocament.
- Gestor de residus; el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoracions
dels residus i el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició del rebuig.
Cada un d’ells complirà les obligacions que disposa l’esmentat Decret.

DD 1 Identificació i objecte del projecte
- Títol: ROJECTE ’EXECUCIÓ DELS ENDERROCS DE LES CONSTRUCCIONS DEL C.F.
BADALONA
- Objecte del projecte: El present projecte té per objecte definir l’enderroc de totes les
edificacions existents dins del recinte de camp de futbol, inclosos els tancaments perimetrals,
deixant el solar net per iniciar els futurs treballs d’urbanització.
- Situació: Espai limitat al Nord per l’avinguda de Navarra, a l’Est per parc municipal de Ca
l’Arnús, al Sud limita amb el parc de Can Solei i l’escola pública Artur Martorell i a l’Oest pel
carrer de la Seu d’Urgell, al Barri de Casagemes
DD 2 Agents del projecte

MD 2 Descripció del projecte
El projecte contempla l’enderroc de totes les edificacions existents, els equipaments, les
instal·lacions, el tancaments perimetrals i aquells moviments de terres associats a l’enderroc que
han de garantir la estabilitat i seguretat. Tot el tancament perimetral es mantindrà fins l’ultima
fase d’execució com a mesura de seguretat i privacitat dels treballs.
Amb detall, els diferents elements a elimar són:
1.- EDIFICACIONS

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
475,00 m2

2.968,75 m3

Conjunt de grades perimetrals i talús de terres,
murets, etc. que envolten el camp, amb una longitud
total de (75+75+125+50) = 325 ml

3.325 m2

9.310,00 m3

Grada inferior a les grades principals, a peu de
camp, amb una longitud de 55 ml

270,00 m2

540,00 m3

Edifici de vestidors i oficines, situat a l’extrem Sud del
solar

550,00 m2

2.145,00 m3

Construccions annexes a les grades, costat Sud

336,00 m2

1.176,00 m3

Caseta de botiga i guixeta

25,00 m2

75,00 m3

Caseta de bar

104,50 m2

313,50 m3

Caseta de lavabos exteriors i barbacoa

18,00 m2

54,00 m3

Caseta d’instal·lacions de la cantonada Nord-Est

11,25 m2

33,75 m3

5.114,75 m2

16.616,04 m3

Conjunt d’edifici format per grades principals superiors
i totes les construccions que hi ha sota d’elles

VOLUM

Promotor: Ajuntament de Badalona
Equip redactor: Servei de Projectes i Control d’obres
DD3 Classificació del contractista
Es proposa la següent classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per presentar-se a la
licitació d’aquestes obres:
Grup: C Edificacions
Subgrup: 1 Enderrocs
Categoria: d
DD4 Durada de l’obra
Per l’execució de tots els treballs aquí contemplades s’estableix un període màxim de 3 mesos.

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Subtotal Edificacions:
MD 1 Informació prèvia
- Antecedents i condicionants de partida
La transformació urbanística d’aquesta zona ve marcada pel la MODIFICAIÓ DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ A L’AVINGUDA DE NAVARRA, on destaca la creació d’un total de
371 nous habitatges i un àmbit total a urbanitzar de 13.380 m2

2.- EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS/VARIS
Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins 20 cm de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica,
xarxa de reg...)

7.356 m2

2.284,80 m3
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Extracció de tots els cartells publicitaris

P.A.

Retirada de les instal·lacions del camp: 4 torres de 20
m, altres focus, armaris elèctrics, cablejat,etc.

P.A.

Retirada elements d’equipament del camp: Cadires de
grades, banquetes, marquesines de camp, casetes de
premsa, etc

P.A.

Extracció de la línea arbustiva de xiprers al costat de
Ca l’Arnús

P.A.

Document

Reperfilat del talús límit amb Can Solei

24,00 ml

528 m3

MT. MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA
MT 1 Solució adoptada
El projecte s’ha de realitzar d’acord amb les normes vigents, indicades amb detall en el apartat
específic d’aquest mateix projecte.
Sobretot es respectarà la Normativa de gestió de residus, tant de productes amb amiant, com la
resta de materials.

3.- OPERACIONS ESPECIALS
Desamiantat de cobertes de plaques de fibrociment

Localització, anul·lació i retirada d’escomesa (elèctrica,
aigua i telefonia)

S’ha de recuperar la major part possible d'elements constructius per reutilitzar-los i recuperar
materials per reciclar, de manera que els treballs no afectin la seguretat del procés.

378 m2

Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions i entorn pròxim, com pot
ser l’escola pública i la resta d’espais públics.

P.A.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de
les zones pròximes a l’obra.
4.- TANCAMENTS PERIMETRALS
Mur de formigó armat límit amb Av. de Navarra

149 ml

Mur de maposteria límit amb el Parc de Ca l’Arnús

124 ml

Mur de maposteria límit amb el Parc de Can Solei

24,50 ml

Mur de fàbrica límit amb la zona d’aparcament exterior

85 ml

Mur interior paral·lel amb avinguda Navarra

60 ml

Mur interior de formigó armat al costat de l’edifici
d’oficines
Muret de fàbrica a peu de camp

Com ja s’ha dit el tancament existent es conservarà dins darrera hora com tancat del recinte
d’obra.
Es protegiran els elements de servei públic que puguin ser afectats per la demolició, com
boques de reg, tapes i buneres de clavegueres, arbres, fanals.
Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de serveis de les instal·lacions,
d’acord amb les Companyies subministradores.
Es taponaran les clavegueres i es revisaran els locals de l’edifici, comprovant que no existeixi
magatzems en els edificis, de materials combustibles o perillosos, ni d’altres derivacions
d’instal·lacions que no procedeixin de les preses de l’edifici, així com si s’han buidat tots els
dipòsits i canonades.

62,00 ml

353,00 ml

Es deixaran previstes les preses d’aigua per al reg, en evitació de formació de pols durant els
treballs.
5.- MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS A SUPERFICIE
VOLUM
L’ENDERROC
AFECTADA
Reperfilat del triangle fora d’àmbit entre Av. Navarra i el
62,00 ml
1.680 m3
parc de Ca l’Arnús
Reperfilat del camí d’accés paral·lel a Av. Navarra
Reperfilat del talús límit per l’Est amb el parc de Ca
l’Arnús

68,00 ml

587 m3

123,00 ml

1.955 m3

MT 2 Programació i coordinació
- Treballs Previs:
Tot s’iniciarà amb la comprovació conjunta (DO+Coordinador de SiS+ Constructor) de la
desconnexió de subministres de electricitat, gas, etc. y la revisió de tots els edificis i elements.
Cal reconèixer el seu sistema constructiu, fet que facilitarà l’ordre de demolició amb més
seguretat.
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Ordre cronològic de tasques previes al procés d’enderroc
-

Estudi complet de l'edificació
Marcar els elements o indicar els elements que no s'han d’enderrocar
Estudi de les mitgeres, edificis veïns (escola, parc, etc)
Cobriment de forats
Apuntalaments
Accessos i evacuació d'enderrocs
Tall de trànsit rodat i fins i tot per als vianants
Tall del subministrament de totes les instal·lacions
Desmuntatge d'elements reutilitzables
Estudi de forats per a l'abocament de runa
Mitjans de protecció col·lectiva
Començament de l’enderroc.

Document

-

-

- Execució:
El desamiantat ha de ser una de les primeres tasques, així es garanteix la independència
d’aquest treball i la no simultaneïtat amb altra personal no qualificat per aquestes tasques.
Continuaran les tasques de retirada de elements desmuntables: torres d’iluminació, armaris
elèctrics, xarxa de reg, cadires de grades, gesta del camp.

-

S’apuntalaran els elements en voladís abans d’alleugerar els seus contrapesos.
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o
lesions, com vidres, aparells sanitaris, etc..
El trosseig d’un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola
persona.
El tall o desmuntatge d’un element,no manejable per una sola persona, es realitzarà
mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin
a la resta de l’edifici o al mecanisme de suspensió.
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus
punts de suport, mitjançant un mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de
l’element i permeti el descens lent.
El bolc solament podrà realitzar-se per a elements especejables, no encastats, situats en
façanes fins una alçada de dues plantes i tots els de la planta baixa. Serà necessari
prèviament, atirantar i/o apuntalar l’element, regata inferiorment 1/3 del seu espessor o
anul·lar els anclatges, aplicant la força per sobre del centre de gravetat de l’element. Es
disposarà, en el lloc de la caiguda, del sòl consistent i en una zona de costat no menor a
l’alçada de l’element més la meitat de l’alçada on es llença.
Les càrregues es començaran a elevar lentament, amb la finalitat d’observar si es
produeixen anomalies, en tal cas es repararan després d’haver descens novament la
càrrega del seu lloc inicial.
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes.
Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l’edifici en estat inestable, de forma
que el vent, les condicions atmosfèriques o d’altres causes puguin provocar el seu
ensorrament.

Com que el solar d’inspossa d’un ampli espai (terreny de joc) es farà acopi de runes i material
per la seva correcta classificació per famílies (petris, ceràmica, terres, ferro, fusta, plàstics, etc)
MT 3 Mesures de protecció
Desmantellar els edificis en sentit invers al de la seva construcció lògica és una mesura
prioritària.
Uns altres criteris generals que cal seguir són els següents:
-

S'ha de desenvolupar planta per planta, en sentit descendent.
L'ordre del desmuntatge dels elements ha d'evitar que durant el procés quedin elements
amb perill de caiguda.
Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir al màxim possible la càrrega que
suporten els elements constructius. El procés de desconstrucció ha de seguir un ordre que
faciliti l’alleugeriment de les plantes de forma simètrica.
Quant als elements constructius compostos amb diversos materials, cal començar el
desmuntatge pel revestiment i acabar pel suport.
Cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s'hagin de desmuntar elements que
treballen en flexió o compressió, de manera que quan falti l’element constructiu es
mantinguin l’estabilitat i la resistència del conjunt.
Cal descarregar prèviament els arcs i les voltes de les càrregues verticals i contrarestar o
anul·lar els components horitzontals. Tot seguit, s'ha de dur a terme l’estintolament previ.
En les estructures isostàtiques, cal mantenir l’estabilitat del conjunt i fins i tot introduir les
travades necessàries per assegurar-la.
En les estructures hiperestàtiques, s'ha d'ordenar el procés de desmuntatge de manera
que no es produeixin desplaçaments, girs o deformacions que transformin l’estat tensional.
No es suprimiran els elements atirantats o de travament en tant no es suprimeixin o
contrarestin les tensions que incideixin sobre ells.
En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l’efecte d’oscil·lació al realitzar el tall o
suprimir les tensions.

Resten fixades a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, indicant aquí les dues accions principals a
considerar:
- Manteniment del tancat perimetral fins el final per mantenir privatitzada l’obra.
- Adopció de mesures acorades de cara a l’escola pública veïna:
- Evitar treballs amb maquinaria pesada pròxims a l’hora d’entrada- sortida
- Protegir amb tanques opaques per evitar traspàs accidental de material.
- Regar amb insistència aquesta zona.
- Executar l’enderroc del mur i tanca pròxima fora d’horari lectiu.
- Especial control, amb vigilant permanent a l’hora d’incorporar-se el vehicles passants a la
xarxa viaria (lateral de l’autopista).
MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Enderroc
 Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm.
5664, de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm.
5430, de 28 de juliol). S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
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 Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, d’11
de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats.
 Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2894, de 21
de maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
 *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm.
3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos.
 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, de 13 de
febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, de 16
de febrer). Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
 Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, de 12
de juliol). Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006,
de 23 de maig.
 *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel
Decret 152/2007, de 10 de juliol.
 Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, de 17 de
juliol). Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
 Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, de 30 de
juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
 Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, de 9 de
febrer). Catàleg de residus de Catalunya.
 *Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm.
2865, de 12 d’abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.
 Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, de 13 de
gener). Rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 *Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm.
2865, de 12 d’abril). Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.
 *Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del
 Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5370, de 30 d’abril).
 S'estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits
 controlats.
 Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí
(BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres amb el que
s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015.
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus.
MN 2 Altres
Llista de legislació aplicable a l’amiant
 Reial decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 86, d’11
d’abril). Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a
l’amiant.
 Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE núm. 32, de 6 de febrer). Prevenció i reducció de la contaminació
del medi ambient produïda per l’amiant.

Document

 Ordre de 27 de juny de 1985, del Departament de Treball (DOGC núm. 570, de 5 d’agost).
Empreses amb risc per amiant.
 Instrucció 2/2006, de la Direcció General de Relacions Laborals. Sobre la gestió del Registre
d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant; 22 de novembre de
2006.
 Instrucció 1/2009, de la Direcció General de Relacions Laborals. Aplicació del Reial Decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
 Instrucció 4/2010, de la Direcció General de Riscos Laborals. Aplicació del Reial Decret
396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a l'execució
de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans
aprovats anteriorment i als treballadors autònoms.
 Circular núm.2/2010, de la Direcció General de Riscos Laborals. Criteri sobre els plans de
treball amb risc per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de
 fibrociment.
 Directiva 2009/148/CE, de 30 de novembre de 2009, del Parlament Europeu i del Consell
(DOUE-L núm. 330, de 16 de desembre). Protecció dels treballadors contra riscs relacionats
amb l’exposició de l’amiant durant el treball.
 Ordre de 7 de desembre de 2001, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 299, de 14 de
desembre). Es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposa limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.
 Decisió de 23 de juliol de 2001, del Consell (DOUE-L núm. 203, de 28 de juliol). Es modifica la
Decisió 2000/532/CE de la Comissió en allò relatiu a la llista de residus.
 Resolució de 30 de setembre de 1982, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm.
249, de 18 d’octubre). S’aproven les normes per a l’aplicació i el desenvolupament de l’Ordre
sobre les condicions en que es manipula amiant.
 Ordre de 21 de juliol de 1982, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 191, d’11
d’agost). Condicions en què s’han de realitzar els treballs en què es manipula l’amiant.
Aspectes generals
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3
de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D.
486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23
de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de
1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de
1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
 REGLAMENT
D'ACTIVITATS
MOLESTES,
NOCIVES
INSALUBRES
I
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D.
2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de
Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
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 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E.
31 de Gener de 1997
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D.
486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ
MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS,
PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de
23 d'Abril de 1997.
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig
B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig
B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7
d'Agost de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E.
de 7 d'Octubre de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Document

PR. PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST
RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST
01
02

ENDERROC D'EDIFICACIONS
DESMUNTATGES VARIS

42,00% 119.302,88
20,30% 57.665,06

03
04

DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT
TANCAMENTS PERIMETRALS

3,22%
20,60%

9.151,38
58.509,95

05
06

MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS
VARIS

10,66%
3,22%

30.281,71
9.156,26
284.067,24

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals

36.928,74
13,00%
6,00%

Benefici industrial
Suma

17.044,03
338.040,01

IVA

70.988,40
21,00%

1

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

409.028,41

El cost estimat en tasques d’enderroc per deixar el solar del camp de futbol a nivell de terres s’estima
en QUATRE-CENTS NOU MIL VINT-I-VUIT euros amb QUARANTA-UN cèntims. (IVA inclòs)

L’Arquitecte tècnic municipal

Vistiplau,
El Cap del Servei de Projectes
i Control d’obres

Antonio Ortiz Pérez

Pere Ll. Vegué González

Badalona, 11 de febrer de 2013
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PC. PLEC DE CONDICIONS
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
DISPOSICIONS GENERALS
Es d’aplicació el “Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i
instal·lacions de la corporació” aprovat definitivament mitjançant resolució de 24 de gener de 2003,
i publicat en data 11 de febrer de 2003 (BOPB núm 36, annex I, pàgines 3 a 18), en tot el que no
s'oposi a la Llei de Contractes del Sector Públic.
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
DISPOSICIONS FACULTATIVES
Caldria definir la participació de diferents tècnics en la redacció del projecte i direcció de les obres.
DISPOSICIONS ECONÒMIQUES
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Document

d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als
productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica.
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques
tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
- Control de recepció mitjançant assaigs.
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent,
o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components.
Característiques:
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol
2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li
siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici
del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció:
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol
2. del CTE, i comprendrà:
- Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa
la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent,

Sobre l’execució.
Condicions generals
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions
en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del
director de l’execució de l’obra.
Control d’execució
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del
CTE:
1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de
l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors,
previstos a l’article 5.2.5
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Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per
la D.F. i les exigides per la legislació aplicable.
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos
y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes
sobre la construcció.
Així doncs, en el punt 3.1 de la memòria s’inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció, que s’hauran d’observar durant l’execució de les obres objecte d’aquest projecte.
En quant a les referències que contenen les reglamentacions recents respecte les normes UNE-EN,
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets, aquests s’han de complimentar en el
projecte.

Document

L’Arquitecte tècnic municipal

Vistiplau,
El Cap del Servei de Projectes
i Control d’obres

Antonio Ortiz Pérez

Pere Ll. Vegué González

Badalona, 8 d’abril de 2013

PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS
En quant a les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes
que s’incorporin a les obres (marcatge CE, d’altres), així com les seves condicions de
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment,
seran les que s’especifiquen en els següents documents:
- Plec
Aquestes especificacions es poden fer per referència a: Plecs generals que siguin d'aplicació,
Documents Reconeguts o d’altres que siguin vàlides segons el parer del projectista.
PRESCRIPCIONS SOBRE L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA
Durant el procés d’execució de les diferents unitats d’obra que s’inclouen en aquest projecte s’hauran
de seguir les prescripcions i especificacions contingudes en .............. en quant a les normes que son
d’aplicació, les condicions prèvies a la seva realització, les toleràncies admissibles, les condicions
d’execució, terminació, conservació i manteniment, els controls de qualitat, assaigs i proves a
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i els criteris d’amidament i valoració.
-

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

-

Es precisaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
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ANNEXE I:
PLA DE TREBALL PELS MATERIALS AMB AMIANT EN L’ENDERROC DE LES
CONSTRUCCIONS DEL CF BADALONA
Emplaçament: Av. de Navarra cantonada amb carrer de la Seu d’Urgell
Promotor:
Ajuntament de Badalona

CAPÍTOL I



GENERALITATS
L’amiant com a material
Un dels punts previs que cal tenir en compte a l’hora de dur a terme un enderroc és la possibilitat
de trobar materials que continguin amiant. L'amiant o l’asbest és un terme utilitzat per denominar
una sèrie de metasilicats de ferro, alumini i magnesi que presenten formes fibroses. Hi ha una
àmplia gamma de varietats; les més emprades en aplicacions de construcció són el crisòtil o
amiant blanc, l’amosita o amiant marró i la crocidolita o amiant blau. Totes les varietats d'amiant
es caracteritzen per la incombustibilitat, per ser un bon aïllament tèrmic i acústic, i per la
resistència a les altes temperatures, al pas de l'electricitat, a l'abrasió i als microorganismes.
Aquestes propietats, al costat del seu tradicional baix cost, van fer de l'amiant un element molt útil
per a la indústria de la construcció. La primera explotació moderna d'amiant es remunta al 1880 i,
d'una manera més o menys intensa, s'ha utilitzat durant tot el segle XX. A Espanya, el període de
màxima utilització és el comprès entre els anys 1960 i 2002, si bé els usos de més perill es van
concentrar en els anys 1965 a 1985. A mesura que l'amiant s'utilitzava, es van anar coneixent els
riscos que representava per a la salut la inhalació de les seves fibres i, lentament, es van anar
prohibint diferents usos i varietats de fibres. A Espanya, la prohibició de fabricació de productes
amb l'última varietat d'amiant, el crisòtil, va ser fixada per al 14 de juny del 2002 i la seva
comercialització va finalitzar el 14 de desembre del 2002.
Llista de legislació aplicable a l’amiant













Reial decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 86, d’11
d’abril). Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant.
Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE núm. 32, de 6 de febrer). Prevenció i reducció de la
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant.
Ordre de 27 de juny de 1985, del Departament de Treball (DOGC núm. 570, de 5 d’agost).
Empreses amb risc per amiant.
Instrucció 2/2006, de la Direcció General de Relacions Laborals. Sobre la gestió del
Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant; 22 de
novembre de 2006.
Instrucció 1/2009, de la Direcció General de Relacions Laborals. Aplicació del Reial Decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i
Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 4/2010, de la Direcció General de Riscos Laborals. Aplicació del Reial Decret
396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a
l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's
a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms.
Circular núm.2/2010, de la Direcció General de Riscos Laborals. Criteri sobre els plans de
treball amb risc per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de
fibrociment.
Directiva 2009/148/CE, de 30 de novembre de 2009, del Parlament Europeu i del Consell
(DOUE-L núm. 330, de 16 de desembre). Protecció dels treballadors contra riscs
relacionats amb l’exposició de l’amiant durant el treball.
Ordre de 7 de desembre de 2001, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 299, de 14 de
desembre). Es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposa limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.
Decisió de 23 de juliol de 2001, del Consell (DOUE-L núm. 203, de 28 de juliol). Es
modifica la Decisió 2000/532/CE de la Comissió en allò relatiu a la llista de residus.



Resolució de 30 de setembre de 1982, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE
núm. 249, de 18 d’octubre). S’aproven les normes per a l’aplicació i el desenvolupament de
l’Ordre sobre les condicions en que es manipula amiant.
Ordre de 21 de juliol de 1982, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm. 191,
d’11 d’agost). Condicions en què s’han de realitzar els treballs en què es manipula l’amiant.

Disposicions específiques per als enderrocs
La legislació vigent sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el RD
105/2008, obliga en les obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels
residus perillosos que es generaran i incloure-ho a l'estudi de gestió de residus. Per a preparar
aquest document, és imprescindible conèixer l'edifici o element a enderrocar, pel què s'hauran
detectat els materials sospitosos de contenir amiant abans de l’iniciï de qualsevol tasca de
demolició.
D'altre banda, el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, indica que un tècnic competent designat
pel promotor ha de redactar l'Estudi de seguretat de l'obra, en aquest cas de del procés de
demolició, a on s'han d'identificar els riscos laborals i proposar les mesures oportunes per evitarlos.
Per últim, el Reial decret 396/2006, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, obliga als empresaris a adoptar totes
les mesures adequades per a identificar els materials que puguin contenir amiant abans de
començar qualsevol tipus d'enderroc. A més, regula que aquesta identificació haurà de quedar
reflectida en l'Estudi de seguretat i salut, en l'Estudi bàsic, o en l'Avaluació de riscos en les obres
que, pel reglament, no sigui necessària la redacció de l'Estudi.
Per tant, el tècnic de l'obra és una de les figures clau en aquest procés, tal i com la legislació de
residus, la de seguretat i salut, i la pròpia d'amiant estableixen, ja que ha d'assegurar que abans
de començar qualsevol tipus d'enderroc s'hagi detectat la presencia o no d'amiant a l'edifici.
Detectat l'amiant en l'edifici o element a enderrocar, s'ha de realitzar una operació de separació i
extracció de l'amiant dels elements constructius o instal·lacions abans de començar els treballs de
demolició. Els treballs de desamiantat es duran a terme seguint les indicacions d'un Pla de
treballs amb amiant, que ha de fer l'empresa especialitzada en treballs amb amiant que ha
d'estar inscrita en el RERA (Registre d’empreses amb rics per amiant). El Pla ha de contenir una
avaluació de riscos, pel que ha d'estar redactat per un Tècnic en prevenció amb funcions de nivell
superior, especialitat en Higiene industrial, tal i com descriu el capítol VI del Reial Decret 39/1997.
Per a activitats, com les obres d’enderroc, en les quals es pot preveure la possibilitat que se
sobrepassi el valor límit fixat de fibres d’amiant a l’aire, s’han d’establir les mesures següents,
destinades a garantir la protecció dels treballadors durant l’activitat:
- Els treballadors han de rebre un equip de protecció individual de les vies respiratòries
apropiat i altres equips de protecció individual que calguin, i controlar que l’ús sigui
efectiu. La recepció d’aquests equips s’haurà de documentar i estarà signada per els
treballadors.
- S’han d’instal·lar plafons d’advertència per indicar que és possible que se sobrepassi el
valor límit fixat.
- S’ha d’evitar la dispersió de la pols procedent de l’amiant o de materials que el
continguin fora dels locals o llocs d’acció.
- L’aplicació correcta dels procediments de treball i de les mesures preventives previstes
l’ha de supervisar una persona que tingui els coneixements, la qualificació i
l’experiència necessaris en aquestes activitats i amb la formació preventiva
corresponent com a mínim del nivell bàsic.
Una vegada eliminats de l'edifici els materials amb amiant, es pot procedir a la demolició de la
forma convenient.

CAPÍTOL II
El pla de treball
El pla de treball (encarregat per l'empresa especialitzada en treballs amb amiant que ha d'estar
inscrita en el RERA, Registre d’empreses amb rics per amiant, ha de contenir una avaluació de
riscos, pel que ha d'estar redactat per un Tècnic en prevenció amb funcions de nivell superior,
especialitat en Higiene industrial, tal i com descriu el capítol VI del Reial Decret 39/1997) ha de
preveure les mesures que, d’acord amb el Reial decret 396/2006, siguin necessàries per garantir
la seguretat i la salut dels treballadors que duran a terme aquestes operacions.
Aquest pla ha d’especificar:
- Descripció del treball que s’ha de dur a terme amb l’especificació del tipus d’activitat que
correspongui: enderroc, retirada, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc.
- Tipus de material que s’ha d’intervenir indicant si és friable (amiant projectat, calorifugats,
plaques aïllants, etc.) o no friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.) i, si escau, la manera de
presentar-lo a l’obra indicant les quantitats d’amiant o de materials que el continguin que es
manipularan.
- Ubicació del lloc en el qual s’han d’efectuar els treballs.
- La data d’inici i la durada prevista dels treballs.
- Relació nominal dels treballadors implicats directament en el treball o en contacte amb el
material que conté amiant, i les categories professionals, oficis, formació i experiència dels
treballadors en els treballs especificats.
- Procediments que s’han d’aplicar i les particularitats que es requereixin per adequar els
procediments al treball concret que s’ha de dur a terme.
- Les mesures preventives previstes per limitar la generació i la dispersió de fibres d’amiant
en l’ambient i les mesures adoptades per limitar l’exposició dels treballs a l’amiant.
- Els equips de protecció dels treballadors, especificant les característiques i el nombre de
les unitats de descontaminació i el tipus i la manera d’usar els equips de protecció
individual.
- Mesures adoptades per evitar l’exposició d’altres persones que es trobin al lloc on s’efectuï
el treball i al seu voltant.
- Les mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos als quals estan
exposats i les precaucions que hagin de prendre.
- Les mesures per eliminar els residus d’acord amb la legislació vigent; cal indicar empresa
gestora i abocador.
- Recursos preventius de l’empresa; cal indicar, en cas que aquests siguin aliens, les
activitats concertades.
- Procediment establert per a l’avaluació i el control de l’ambient de treball d’acord amb el
que preveu el Reial decret 396/2006.
- Quan es tracti d’operacions de curta durada o no programables amb antelació,
especialment en els casos de manteniment i reparació, s’ha de poder substituir la
presentació d’un pla per a cada treball per un pla únic, de caràcter general, referit al
conjunt d’aquestes activitats. En tot cas, aquest pla únic s’ha d’actualitzar si canvien
significativament les condicions d’execució.
- Val a dir que els empresaris que contractin o subcontractin a d’altres l’execució de les
feines derivades dels treballs amb rics d’amiant, han de comprovar que aquests tenen en
compte el pla de treball. A aquest efecte, l’empresa contractista o subcontractista ha de
remetre a l’empresa principal el pla de treball, un cop ha estat aprovat per l’autoritat
laboral.
- Finalment, en aquest pla de treball han de constar el número d’inscripció al RERA de
l’empresa especialitzada i el número del laboratori especialitzat.
- Tanmateix, aquest pla de treball s’ha de presentar per ser aprovat davant l’autoritat laboral
corresponent al lloc de treball en el qual s’hagin de dur a terme les activitats. El termini per
resoldre i notificar la resolució és de 45 dies a comptar des de la data d’entrada per registre

-

de l'autoritat competent. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’hagués notificat cap
pronunciament exprés, el Pla de treball s’entendrà aprovat.
A Catalunya, les autoritats laborals on s’ha de presentar el pla de treball per ser aprovat
són:
o Delegacions territorials del Departament de Treball a cadascuna de les
demarcacions catalanes.
o Direcció General de Relacions Laborals, quan els treballs afectin més d’una
o demarcació.

Gestió i deposició del residu
L'amiant és un residu perillós, i també tots els materials de construcció que el contenen. Això es
va regular l'any 2001 amb la publicació de la Decisió 2001/573/CE que catalogà la partida "17 06
05 Materials de construcció que contenen amiant" com a residu perillós. Així és que els residus de
materials de fibrociment, en totes les seves formes, són residus perillosos i s'han de gestionar com
a tals. Quan a la deposició, a Catalunya, tots els materials amb contingut de fibres d'amiant s'han
de dipositar en abocadors acreditats per a rebre residus perillosos.
Abocadors acreditats a Catalunya per a rebre residus perillosos

L’Arquitecte tècnic municipal

Vistiplau,
El Cap del Servei de Projectes
i Control d’obres

Antonio Ortiz Pérez

Pere Ll. Vegué González

Badalona, 11 de febrer de 2013

Àrea d'Urbanisme i Territori
Servei de Projectes i Control d'obres

Fotografia area

ANNEXE II: AVALUACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS
PLA DE TREBALL PELS MATERIALS AMB AMIANT EN L’ENDERROC DE LES
CONSTRUCCIONS DEL CF BADALONA
Emplaçament: Av. de Navarra cantonada amb carrer de la Seu d’Urgell
Promotor:
Ajuntament de Badalona
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Identificació de l'Obra:
ENDERROCS CAMP DE FUTBOL BADALONA
Adreça:
AV. De Navarra
Municipi/Comarca:
Servei de Projectes i Control d'obres
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Separació
Separació
selectiva
selectiva
RD105/08 i D89/10 prevista pel
Nau industrial amb obra de fàbrica
residus?
sup a enderrocar (m2)
7.500,00
no
si

RESIDUS D'ENDERROCS

Formigó

-

X

Avaluació i característiques Classificació, vies de valorització, tractament i disposició
del rebuig.
dels residus

On es farà la gestió dels residus
Inst.
Tractament

Obra

Abocador

SI

BADALONA/Barcelonés

Volum aparent
m3

Pes
Tn

CER

CLA

VAL

TDR

1.912,50

2.587,50

170101

IN

V71

T11-T15

IN

V71

T11-T15

V71

T15

Maons, teules i Material ceràmic

-

X

SI

3.952,50

1.284,56

170102
170103

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

SI/NO

7,50

45,00

170904

NE

Guix

-

-

SI/NO

260,25

382,50

170802

NE

-

T12

Metalls

-

X

SI

12,75

58,50

170407

NE

V41

T12-T21

Fusta

-

X

SI

483,00

172,50

170201

NE

V15

T12-T21

Vidre

-

X

SI

3,75

6,00

170202

IN

V14

T11

Plàstic

-

X

SI

3,00

3,00

170203

NE

V12

T12-T21

NOTA : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
NOTA II : LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE ES
PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Codi del gestor

Tipologia de Residus

Productor

Posseïdor

Gestor

Plaques conformades amb amiant

Futur adjudicatari

Ajuntament Badalona

ATLAS GESTIO S.A.

E-01,89

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Inst. Tractament

Obra

Formigó

1.518,75

-

-

Maons, teules i Material ceràmic

3.290,63

-

-

-

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

6,08

Guix

206,55
Pes

Tn

6

€/m3

Total

Total

Km

€/km

€/Tn

Total

Total

Km

€/km

Inst. Tractament

Obra

Transport
(unidad/m3)

Abocador/ Valoritzador

Metalls

58,50

-

-

Fusta

172,50

-

-

Vidre

6,00

-

-

Plàstic

3,00

-

-

VALORACIÓ TOTAL:

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Classificació del residu
IN Inert
NE No especial
ES Especial
Tractament i disposició del rebuig
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials
T13 Deposició de residus especials
T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T34 Esterilització
T35 Oxidació humida
Vies de valorització
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils

Residus d'enderrocs

4.539,56 Tn

V14
V15
V21
V22
V23
V24

V31
V32
V33
V41
V43
V44
V45
V46
V47
V48

49.935,19

11 €/Tn

Reciclatge de vidre
Reciclatge i reutilització de fustes
Regeneració de dissolvents
Regeneració d’olis minerals
Recuperació d’hidrocarburs
Reciclatge de substàncies
orgàniques que no s’utilitzen com
a dissolvents
Recuperació de teixits i òrgans
animals
Recuperació de carnasses
i serratges
Recuperació de productes
alimentaris
Reciclatge i recuperació de
metalls o compostos metàl·lics
Regeneració d’àcids o bases
Recuperació de bateries, piles,
acumuladors
Recuperació de cables
Recuperació de productes
fotogràfics
Regeneració de productes que
serveixen per captar contaminants
Recuperació de catalitzadors

Total fiança

49.935,19

€

V51 Recuperació, reutilització i
regeneració d’envasos
V52 Recuperació de pneumàtics
V53 Recuperació de medicaments
V54 Reciclatge de tòners
V55 Reciclatge i recuperació de
vehicles fora d’ús
V61 Utilització com a combustible
V71 Utilització en la construcció
V72 Utilització en bases asfàltiques
V73 Utilització en la fabricació de
ciment
V81 Utilització en profit de l’agricultura
V82 Utilització en explotacions
ramaderes
V83 Compostatge
V84 Utilització per a rebliment de
terrenys (restauració d’activitats
extractives)
V91 Utilització com a càrrega en altres
processos

2 Annex Fitxes de residus_enderrocs IF_v1
1 de 1

Fotografia area

ANNEX III: PRESSUPOST
PROJECTE D’EXECUCIÓ DELS ENDERROCS DE LES CONSTRUCCIONS DEL CF
BADALONA
Emplaçament: Av. de Navarra cantonada amb carrer de la Seu d’Urgell
Promotor:
Ajuntament de Badalona
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

CAPÍTOL 01 ENDERROC D'EDIFICACIONS

CAPÍTOL 02 DESMUNTATGES VARIS

E211OPA01

E211OPA02

m3

ENDERROC D'EDIFICI AMB ESTRUCTURA DE QUALSEVOL TIPUS.

Enderroc d'edifici amb estructura de qualsevol tipus, d'bra de
fàbrica o de formigó armat, dintre de l'ambit del projecte, inclòs tall d'armadures, fusteries, revestiments i elements interiors existents ( mesurat en volum aparent) amb mitjans manuals i mecànics, segons codig tècnic amb càrrega i transport de runes i pagament del canon d'abocament incloent:
. estracció de soleres dels edificis i aquells fonaments que puguin aflorar com a consequencia del canvi de perfil del terreny i puguin representar un perill.
· tall de subministraments de serveis als edificis amb extracció de les línies en els seus recorreguts deixant completament lliures els edificis objecte d’enderroc. l’empresa adjudicatària s’haurà d’encarregar de donar de baixa davant les
companyies corresponents i assegurar el tall de subministrament de tots els serveis que afectin els edificis a enderrocar.
· tancat de l’obra. protecció dels elements públics o privats
que puguin quedar afectats pels treballs. coordinar amb els
serveis de l’ajuntament el desmuntatge de mobiliari urbà i enllumenat públic, els pals de telèfon, així com el trasplantament de l’arbrat afectat. localització i desconnexió de les xarxes de serveis, soterrades o aèries afectats per la zona de
treballs adoptant les mesures necessàries pel servei, d’acord
amb les normes i instruccions de les companyies subministradores
· revisió de tots els edificis comprovant que no existeix cap
emmagatzemant de materials combustibles o perillosos, així
com la comprovació del buidat de dipòsits i canonades, inclòs buidat del mobiliari.
· taponament de les sortides de desguàs dels edificis objecte
d’enderroc en el seu entroncament amb la xarxa de clavegueram.
· treballs d’extracció de fonaments, paviments adjacents i
acabat amb una capa de sauló, per tal de deixar el solar en
condicions d’utilització sense que representi cap perill per a
la circulació de vianants, adoptant igualment les mesures de
seguretat necessàries.
· les escombraries seran dipositades a una planta autoritzada
de reciclatge on seran processades les runes per a la seva
reutilització, s’inclou els pagaments dels cànons de gestió de
runes.

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Grades Principals
Conjunt de Grades perimetrals
Grada ineferior a grada principal
Edifici de vestirdors i oficines
CONSTRUCCIONS ANNEXES a
les grades, costat Sud
Caseta de BOTIGA i GUIXETA
Caseta de BAR
Caseta de LAVAVOS exteriors i
barbacoa
Caseta d'INSTAL.LACIONS de la
cantonada Nord-Est

50,00
350,00
60,00
50,00
24,00

9,50
9,50
4,50
11,00
14,00

6,25
2,80
2,00
3,90
3,50

2.968,75
9.310,00
540,00
2.145,00
1.176,00

10,00
19,00
9,00

2,50
5,50
2,00

3,00
3,00
3,00

75,00
313,50
54,00

4,50

2,50

3,00

33,75

m3

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

DESMUNTATGE DE PRÒPIA BASE DEL CAMP DE FUTBOL

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins
-20 cm de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica,
xarxa de reg...)
ACT0010

Base total

E211OPA03

PA

1

112,00

68,00

0,30

2.284,80
2.284,80

EXTRACCIÓ DE CARTELLS PUBLICITARIS

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins -20 cm
de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica, xarxa de reg...)

ACT0010

1

1,00
1,00

E211OPA04

PA

RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP

Desmuntatge totes les instal.lacions del recinte del camp: 4
torres de 20 m, focus auxiliars, armaris. xarxa de reg, etc)

ACT0010

1

1,00
1,00

E211OPA05

PA

RETIRADA ELEMENTS D'EQUIPAMENT DEL CAMP

Retirada selectiva dels diferents elements d'equipament del
camp: banquetes, cadires, butaques, marquesines, banquetes, sales de premsa, etc.

ACT0010

1

1,00
1,00

E21R1010

u

ARRENCADA ARBRE+ARRELS,CÀRREGA MAT.SOB/CAMIÓ-CONTEN.

Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre
camió o contenidor
ACT0010

52

52,00
52,00

16.616,00

9 abril 2013

Pàgina

7

9 abril 2013

Pàgina
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

CAPÍTOL 03 DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS PERIMETRALS

K21OPA016

K21OPA07

m2

Desmuntatge coberta de plaques conformades de fibrociments.

Desmuntatge coberta de palques conformades de fibrociments. Inclosese totes les operacions especials de retiradad, paletització ,
precintat, transports i dipòsit a centre de tractament autoritzat.

ACT0010
ACT0010

Coberta construccio annexa a
grades
Coberta aseos exteriors

1

m3

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (AV. NAVARRA)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb Av. de Navar-

ra
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

360,00

360,00

18,00

18,00

ACT0010

2

2,00
2,00

K21OPA08

m3

ENDERROC MUR DE MAÇONERIA (PARC CA L'ARNÚS)

Enderroc de mur de maçoneria
que limita amb el Parc de Ca
l'Arnús, amb mitjans manuals mecànicsi càrrega de runa sobre camió o contenidor

378,00

ACT0010

3

3,00
3,00

K21OPA09

m3

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (parc Can Solei)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb el Parc de

Can Solei al costat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
ACT0010

1

1,00
1,00

K21OPA10

m3

ENDERROC MUR DE FÀBRICA DE MAÓ

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Límit amb aparcament
Muret interior a peu de camp
Petites parets de jardineria

K21OPA11

m3

85,00
353,00
100,00

0,15
0,15
0,15

2,50
1,10
0,50

31,88
58,25
7,50
97,63

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (ineterior)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb el Parc de

Can Solei al costat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
ACT0010

62,00

0,30

1,10

20,46
20,46

9 abril 2013

Pàgina

9

9 abril 2013

Pàgina
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

CAPÍTOL 05 MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS

CAPÍTOL 06 VARIS

E2212622

H6AOPA20

m3

Excavació rebaix terreny tràns.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

Triangle fora àmbit Av Navarra
Rampa paral.la Av. Navarra
Franja paral.lela a Ca l'Arnus
Límit amb Can Solei
Rampa-jardinera zona vestidors
Zona aparcament exterior

E221OPA30
ACT0010

m3

1
1
1
1
1
1

60,00
68,00
123,00
24,00
73,00
70,00

14,00
4,80
10,60
11,00
2,00
30,00

2,00
1,80
1,50
2,00
1,50
0,50

PARCIALS

QUANTITAT

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple torsió

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple
torsió, 2,5 mm de D, postes cada 3m. de tub de 40 mm de D, fixat
amb daus de formigó in situ.

1.680,00
587,52
1.955,70
528,00
219,00
1.050,00

ACT0010
ACT0010

C/ Seu d'Urgell
Av. Navarra

H6AOPA21

u

52,00
167,00

52,00
167,00
219,00

6.020,22
Extracció de fonaments afectats pels moviments de terres
150,00

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,desmunt.

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

150,00
150,00
ACT0010

1

1,00
1,00

FD5OPA22

m

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja,
amb formació de pou sorrenc de 200x150x100cm i tub de D.
300mm
ACT0010

2,00

2,00
2,00

HQUOPA23

u

Nomenament de tècnic competent de DO i Coordinador de SiS

L'empresa nomenarà un tècnic competent amb assistència
continuada a l’obra que es responsabilitzarà de la direcció i
control dels treballs d’enderroc i de protecció, així com de totes les operacions de seguretat i prevenció. així mateix, portarà la direcció i control de les feines de neteja del solar i transport a l’abocador autoritzat.
ACT0010

1

1,00
1,00

9 abril 2013

Pàgina

11

9 abril 2013

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

QUANTITAT UT

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UT

RESUM

CAPITOL 01 ENDERROC D'EDIFICACIONS

CAPITOL 02 DESMUNTATGES VARIS

E211OPA01

E211OPA02

m3 ENDERROC D'EDIFICI AMB ESTRUCTURA DE QUALSEVOL TIPUS.

Enderroc d'edifici amb estructura de qualsevol tipus, d'bra de fàbrica o de
formigó armat, dintre de l'ambit del projecte, inclòs tall d'armadures, fusteries, revestiments i elements interiors existents ( mesurat en volum aparent)
amb mitjans manuals i mecànics, segons codig tècnic amb càrrega i transport de runes i pagament del canon d'abocament incloent:
. estracció de soleres dels edificis i aquells fonaments que puguin aflorar
com a consequencia del canvi de perfil del terreny i puguin representar un
perill.
· tall de subministraments de serveis als edificis amb extracció de les línies
en els seus recorreguts deixant completament lliures els edificis objecte
d’enderroc. l’empresa adjudicatària s’haurà d’encarregar de donar de baixa
davant les companyies corresponents i assegurar el tall de subministrament
de tots els serveis que afectin els edificis a enderrocar.
· tancat de l’obra. protecció dels elements públics o privats que puguin quedar afectats pels treballs. coordinar amb els serveis de l’ajuntament el desmuntatge de mobiliari urbà i enllumenat públic, els pals de telèfon, així com
el trasplantament de l’arbrat afectat. localització i desconnexió de les xarxes
de serveis, soterrades o aèries afectats per la zona de treballs adoptant les
mesures necessàries pel servei, d’acord amb les normes i instruccions de
les companyies subministradores
· revisió de tots els edificis comprovant que no existeix cap emmagatzemant
de materials combustibles o perillosos, així com la comprovació del buidat
de dipòsits i canonades, inclòs buidat del mobiliari.
· taponament de les sortides de desguàs dels edificis objecte d’enderroc en
el seu entroncament amb la xarxa de clavegueram.
· treballs d’extracció de fonaments, paviments adjacents i acabat amb una
capa de sauló, per tal de deixar el solar en condicions d’utilització sense que
representi cap perill per a la circulació de vianants, adoptant igualment les
mesures de seguretat necessàries.
· les escombraries seran dipositades a una planta autoritzada de reciclatge
on seran processades les runes per a la seva reutilització, s’inclou els pagaments dels cànons de gestió de runes.

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 DESMUNTATGE DE PRÒPIA BASE DEL CAMP DE FUTBOL

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins -20 cm de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica, xarxa de reg...)
A0121000
A0150000
C1101200
C1311120
C1315020
A%AUX0010150

0,030
0,400
0,033
0,033
0,033
1,500

h
h
h
h
h
%

Oficial 1a
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,92
16,58
56,03
60,38
8,70

0,69
7,97
0,55
1,85
1,99
0,13

TOTAL PARTIDA ...................................................
E211OPA03

13,18

PA EXTRACCIÓ DE CARTELLS PUBLICITARIS

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins -20 cm de la base de la
gespa (Gespa, base asfàltica, xarxa de reg...)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
E211OPA04

4.000,00

PA RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP

Desmuntatge totes les instal.lacions del recinte del camp: 4 torres de 20 m,
focus auxiliars, armaris. xarxa de reg, etc)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
E211OPA05

4.000,00

PA RETIRADA ELEMENTS D'EQUIPAMENT DEL CAMP

Retirada selectiva dels diferents elements d'equipament del camp: banquetes, cadires, butaques, marquesines, banquetes, sales de premsa, etc.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
A0121000
A0150000
C1101200
C1311120
C1315020
A%AUX0010150

0,010
0,100
0,020
0,020
0,030
1,500

h
h
h
h
h
%

Oficial 1a
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,92
16,58
56,03
60,38
2,20

E21R1010

0,23
1,99
0,33
1,12
1,81
0,03

u

ARRENCADA ARBRE+ARRELS,CÀRREGA MAT.SOB/CAMIÓ-CONTEN.

Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor

TOTAL PARTIDA ...................................................

5,51

A0121000
A0140000
C1315020
C1503000
CRE23000
A%AUX0010150

1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,500

h
h
h
h
h
%

Oficial 1a
Manobre
Retroexcavadora mitjana
Camió grua
Motoserra
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,25
60,38
46,00
3,09
42,30

23,02
19,25
72,46
46,00
3,09
0,63

TOTAL PARTIDA ...................................................

9 abril 2013

2.500,00

Pàgina

7

9 abril 2013

164,45

Pàgina

8

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

QUANTITAT UT

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UT

RESUM

CAPITOL 03 DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT

CAPITOL 04 TANCAMENTS PERIMETRALS

K21OPA016

K21OPA07

m2 Desmuntatge coberta de plaques conformades de fibrociments.

0,200 h
0,500 h
1,500 %

Oficial 1a
Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,25
14,20

IMPORT

Enderroc de mur de formigó armat, al límit amb Av. de Navarra
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,60
9,63
0,21

TOTAL PARTIDA ...................................................

SUBTOTAL

m3 ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (AV. NAVARRA)

Desmuntatge coberta de palques conformades de fibrociments. Inclosese totes les
operacions especials de retiradad, paletització , precintat, transports i dipòsit a centre de tractament autoritzat.

A0121000
A0140000
A%AUX0010150

PREU

14,44

A0125000
A0140000
A0150000
C1101200
C1315010
C200S000
A%AUX0010150

1,200
2,000
3,000
1,500
0,130
1,200
1,500

h
h
h
h
h
h
%

Oficial 1a soldador
Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora petita
Equip tall oxiacetilènic
Despeses auxiliars mà d'obra

23,40
19,25
19,92
16,58
42,27
7,68
126,30

28,08
38,50
59,76
24,87
5,50
9,22
1,89

TOTAL PARTIDA ...................................................
K21OPA08

167,82

m3 ENDERROC MUR DE MAÇONERIA (PARC CA L'ARNÚS)

Enderroc de mur de maçoneria
que limita amb el Parc de Ca l'Arnús, amb mitjans manuals mecànicsi càrrega de runa sobre camió o contenidor
A0140000
A%AUX0010150

6,000 h
1,500 %

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra

19,25
115,50

115,50
1,73

TOTAL PARTIDA ...................................................
K21OPA09

117,23

m3 ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (parc Can Solei)

Enderroc de mur de formigó armat, al

límit amb el Parc de Can Solei al cos-

tat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
A0140000
A0150000
C1101200
C1315010
C200S000
A%AUX0010150

2,000
3,000
1,500
0,130
1,200
1,500

h
h
h
h
h
%

Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora petita
Equip tall oxiacetilènic
Despeses auxiliars mà d'obra

19,25
19,92
16,58
42,27
7,68
98,30

38,50
59,76
24,87
5,50
9,22
1,47

TOTAL PARTIDA ...................................................
K21OPA10

139,32

m3 ENDERROC MUR DE FÀBRICA DE MAÓ

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
A0140000
A%AUX0010150

6,375 h
1,500 %

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra

19,25
122,70

122,72
1,84

TOTAL PARTIDA ...................................................
K21OPA11

124,56

m3 ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (ineterior)

Enderroc de mur de formigó armat, al

límit amb el Parc de Can Solei al cos-

tat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
A0125000
A0140000
A0150000
C1101200
C1315010
C200S000
A%AUX0010150

1,200
2,000
3,000
1,500
0,130
1,200
1,500

h
h
h
h
h
h
%

Oficial 1a soldador
Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora petita
Equip tall oxiacetilènic
Despeses auxiliars mà d'obra

23,40
19,25
19,92
16,58
42,27
7,68
126,30

28,08
38,50
59,76
24,87
5,50
9,22
1,89

TOTAL PARTIDA ...................................................

9 abril 2013
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

QUANTITAT UT

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UT

CAPITOL 05 MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS

CAPITOL 06 VARIS

E2212622

H6AOPA20

m3 Excavació rebaix terreny tràns.,m.mec.,càrr.mec.

m

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
A0140000
C13112A0
A%AUX0010150

0,010 h
0,070 h
1,500 %

Manobre
Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escarificadora
Despeses auxiliars mà d'obra

19,25
69,21
0,20

0,014
0,400
0,770
0,300
1,500

m3
h
h
h
h
%

Extracció de fonaments afectats pels moviments de terres
Equip tall oxiacetilènic
Oficial 1a
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Despeses auxiliars mà d'obra

7,68
23,02
19,92
16,58
24,60

0,19
4,84
0,00

5,03

0,11
9,21
15,34
4,97
0,37

TOTAL PARTIDA ...................................................

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple torsió

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple torsió, 2,5 mm de
D, postes cada 3m. de tub de 40 mm de D, fixat amb daus de formigó in situ.

TOTAL PARTIDA ...................................................
E221OPA30
C200S000
A0121000
A0150000
C1101200
A%AUX0010150

RESUM

A0140000
B6AA211A

1,000 h
1,000 m

B6AZAF0A
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

Manobre
Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.
90x150mmxD4,5/3,5mm+bast.3,5x2m tub+peus form.20 usos
Dau form.p/tanca mòbil,20usos
Despeses auxiliars mà d'obra

19,25
0,96

19,25
0,96

0,45
19,30

0,45
0,29

TOTAL PARTIDA ...................................................
H6AOPA21

u

20,95

Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,desmunt.

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge
inclòs

30,00
A0121000
A0140000
B6AZ59A1

0,750 h
0,750 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a
Manobre
Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m,bast.tub ac.galv.p/tanca
mòbil,2usos
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,25
600,00

17,27
14,44
600,00

31,70

0,48

TOTAL PARTIDA ...................................................
FD5OPA22

m

632,19

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja, amb formació de
pou sorrenc de 200x150x100cm i tub de D. 300mm
A012N000
A0140000
B0332020
BD5A2H20
C1315010
C133A0K0
A%AUX0010150

10,000
10,000
0,600
1,000
0,200
0,200
1,500

h
h
t
m
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Grava pedra granit.,p/drens
Tub circ. ranur.paret doble PVC,D=300mm
Retroexcavadora petita
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

23,02
19,25
19,94
16,04
42,27
8,61
422,70

230,20
192,50
11,96
16,84
8,45
1,72
6,34

TOTAL PARTIDA ...................................................
HQUOPA23

u

468,01

Nomenament de tècnic competent de DO i Coordinador de SiS

L'empresa nomenarà un tècnic competent amb assistència continuada a
l’obra que es responsabilitzarà de la direcció i control dels treballs d’enderroc i de protecció, així com de totes les operacions de seguretat i prevenció.
així mateix, portarà la direcció i control de les feines de neteja del solar i
transport a l’abocador autoritzat.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................

9 abril 2013

Pàgina
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,51

91.554,16

CAPÍTOL 01 ENDERROC D'EDIFICACIONS
E211OPA01

m3

ENDERROC D'EDIFICI AMB ESTRUCTURA DE QUALSEVOL TIPUS.

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2284,80

13,18

30.113,66

1,00

4.000,00

4.000,00

1,00

4.000,00

4.000,00

1,00

2.500,00

2.500,00

52,00

164,45

8.551,40

CAPÍTOL 02 DESMUNTATGES VARIS
16616,00

Enderroc d'edifici amb estructura de qualsevol tipus, d'bra de
fàbrica o de formigó armat, dintre de l'ambit del projecte, inclòs tall d'armadures, fusteries, revestiments i elements interiors existents ( mesurat en volum aparent) amb mitjans manuals i mecànics, segons codig tècnic amb càrrega i transport de runes i pagament del canon d'abocament incloent:
. estracció de soleres dels edificis i aquells fonaments que puguin aflorar com a consequencia del canvi de perfil del terreny i puguin representar un perill.
· tall de subministraments de serveis als edificis amb extracció de les línies en els seus recorreguts deixant completament lliures els edificis objecte d’enderroc. l’empresa adjudicatària s’haurà d’encarregar de donar de baixa davant les
companyies corresponents i assegurar el tall de subministrament de tots els serveis que afectin els edificis a enderrocar.
· tancat de l’obra. protecció dels elements públics o privats
que puguin quedar afectats pels treballs. coordinar amb els
serveis de l’ajuntament el desmuntatge de mobiliari urbà i enllumenat públic, els pals de telèfon, així com el trasplantament de l’arbrat afectat. localització i desconnexió de les xarxes de serveis, soterrades o aèries afectats per la zona de
treballs adoptant les mesures necessàries pel servei, d’acord
amb les normes i instruccions de les companyies subministradores
· revisió de tots els edificis comprovant que no existeix cap
emmagatzemant de materials combustibles o perillosos, així
com la comprovació del buidat de dipòsits i canonades, inclòs buidat del mobiliari.
· taponament de les sortides de desguàs dels edificis objecte
d’enderroc en el seu entroncament amb la xarxa de clavegueram.
· treballs d’extracció de fonaments, paviments adjacents i
acabat amb una capa de sauló, per tal de deixar el solar en
condicions d’utilització sense que representi cap perill per a
la circulació de vianants, adoptant igualment les mesures de
seguretat necessàries.
· les escombraries seran dipositades a una planta autoritzada
de reciclatge on seran processades les runes per a la seva
reutilització, s’inclou els pagaments dels cànons de gestió de
runes.

TOTAL CAPÍTOL 01 ENDERROC D'EDIFICACIONS................................................................................

9 abril 2013

CODI

E211OPA02

m3

DESMUNTATGE DE PRÒPIA BASE DEL CAMP DE FUTBOL

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins
-20 cm de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica,
xarxa de reg...)
E211OPA03

PA

EXTRACCIÓ DE CARTELLS PUBLICITARIS

Desmuntatge de pròpia base del camp de futbol fins -20 cm
de la base de la gespa (Gespa, base asfàltica, xarxa de reg...)
E211OPA04

PA

RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP

Desmuntatge totes les instal.lacions del recinte del camp: 4
torres de 20 m, focus auxiliars, armaris. xarxa de reg, etc)
E211OPA05

PA

RETIRADA ELEMENTS D'EQUIPAMENT DEL CAMP

Retirada selectiva dels diferents elements d'equipament del
camp: banquetes, cadires, butaques, marquesines, banquetes, sales de premsa, etc.
E21R1010

u

ARRENCADA ARBRE+ARRELS,CÀRREGA MAT.SOB/CAMIÓ-CONTEN.

Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre
camió o contenidor

TOTAL CAPÍTOL 02 DESMUNTATGES VARIS ........................................................................................

49.165,06

91.554,16
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,44

5.458,32

CAPÍTOL 03 DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT
K21OPA016

m2

Desmuntatge coberta de plaques conformades de fibrociments.

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

167,82

335,64

3,00

117,23

351,69

1,00

139,32

139,32

97,63

124,56

12.160,79

20,46

167,82

3.433,60

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS PERIMETRALS
378,00

K21OPA07

Desmuntatge coberta de palques conformades de fibrociments. Inclosese totes les operacions especials de retiradad, paletització ,
precintat, transports i dipòsit a centre de tractament autoritzat.

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (AV. NAVARRA)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb Av. de Navar-

ra
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
K21OPA08

TOTAL CAPÍTOL 03 DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT..........................................................

m3

5.458,32

m3

ENDERROC MUR DE MAÇONERIA (PARC CA L'ARNÚS)

Enderroc de mur de maçoneria
que limita amb el Parc de Ca
l'Arnús, amb mitjans manuals mecànicsi càrrega de runa sobre camió o contenidor
K21OPA09

m3

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (parc Can Solei)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb el Parc de

Can Solei al costat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
K21OPA10

m3

ENDERROC MUR DE FÀBRICA DE MAÓ

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
K21OPA11

m3

ENDERROC MUR FORMIGÓ ARMAT (ineterior)

Enderroc de mur de formigó armat,

al límit amb el Parc de

Can Solei al costat Sud
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

TOTAL CAPÍTOL 04 TANCAMENTS PERIMETRALS...............................................................................

9 abril 2013

Pàgina
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CODI

RESUM

ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,03

30.281,71

CAPÍTOL 05 MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS
E2212622

m3

Excavació rebaix terreny tràns.,m.mec.,càrr.mec.

CODI

m3

Extracció de fonaments afectats pels moviments de terres

QUANTITAT

PREU

IMPORT

219,00

20,95

4.588,05

1,00

632,19

632,19

2,00

468,01

936,02

1,00

3.000,00

3.000,00

CAPÍTOL 06 VARIS
6020,22

H6AOPA20

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió
E221OPA30

RESUM

150,00

30,00

TOTAL CAPÍTOL 05 MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS .................................................................

m

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple torsió

Tanca fixa, de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat de simple
torsió, 2,5 mm de D, postes cada 3m. de tub de 40 mm de D, fixat
amb daus de formigó in situ.

4.500,00

34.781,71
H6AOPA21

u

Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca mòbil,desmunt.

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
FD5OPA22

m

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja

Formació de drenatge per recollir l'escorrentia d'aigues de pluja,
amb formació de pou sorrenc de 200x150x100cm i tub de D.
300mm
HQUOPA23

u

Nomenament de tècnic competent de DO i Coordinador de SiS

L'empresa nomenarà un tècnic competent amb assistència
continuada a l’obra que es responsabilitzarà de la direcció i
control dels treballs d’enderroc i de protecció, així com de totes les operacions de seguretat i prevenció. així mateix, portarà la direcció i control de les feines de neteja del solar i transport a l’abocador autoritzat.

9 abril 2013
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9 abril 2013

TOTAL CAPÍTOL 06 VARIS .......................................................................................................................

9.156,26

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

206.536,55
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RESUM DE PRESSUPOST
ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CF BADALONA
CAPÍTOL

RESUM

01
02

ENDERROC D'EDIFICACIONS .......................................................................................................................
DESMUNTATGES VARIS ................................................................................................................................

91.554,16 44,33
49.165,06 23,80

IMPORT

03
04
05
06

DESMUNTATGE COBERTES AMB AMIANT ................................................................................................
TANCAMENTS PERIMETRALS......................................................................................................................
MOVIMENTS DE TERRES ASSOCIATS ........................................................................................................
VARIS ................................................................................................................................................................

5.458,32
16.421,04
34.781,71
9.156,26

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00
% Despeses
26.849,75
Generals.............
6,00
% Benefici
12.392,19
industrial .............

%

2,64
7,95
16,84
4,43

206.536,55

Suma.......................................

39.241,94

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA ..................................

245.778,49
51.613,48

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

297.391,97

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
, a 2 d'abril de 2013.

9 abril 2013

Promotor

Proyectista

Promotor

Proyectista
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